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دب من دون �ضحية وقاتل. لذلك  ل توجد ق�ضة بولي�ضية يف الأ

خيه هابيل.  تعترب اأقدم ق�ضة بولي�ضية يف التاريخ هي قتل قابيل لأ

يف جميع الق�ض����ص البولي�ض���ية، ثمة دافع، فاجلرائم -مهما كانت 

غرابتها- ل ترتكب عبثًا. ولكن اأقدم تاأليف اأدبي لق�ض���ة بولي�ض���ية 

�ض���خيلو�ص، يقتل اأج�ض���تو�ص  ور�ض���تية« لأ غريق، ففي »الأ جاء مع الإ
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وكليتمن�ض���رتا امللك اآغاممنون ويرثان عر�ض���ه، ثم حتر�ص ابنة القتيل الكرتا اأخاها 

اأور�ض���ت لالنتق���ام، فيجهز على اأمهما وع�ض���يقها املجرم، قبل اأن تطاردهما اأ�ض���باح 

النتقام لقرتافهما جرمية قتل اأحد املحارم. اأي�ض���ًا، جند دافع ال�ضلطة واجلن�ص، 

ث���م دافع الثاأر، حمر�ض���ًا لفع���ل القتل. لكن اأروع تخيل بولي�ض���ي جاء مع م�رسحية 

دب البولي�ض���ي، هو  ن فيها عن�رسًا فريدًا ورائدًا يف الأ »اأوديب ملكًا« ل�ض���وفوكلي�ص، لأ

اأن املحق���ق واملج���رم هما �ض���خ�ص واحد، وذلك حني يكت�ض���ف اأودي���ب -وهو يحقق 

فيم���ن قتل �ض���لفه ملك الب���الد- اأدلة قاطعة توؤكد له اأن���ه القاتل الذي اأجهز عليه 

من دون معرفة لهويته، واأن امللك القتيل لي�ص اإل اأباه الذي نفاه طفاًل، واأن زوجة 

امللك القتيل جوكا�ضتا التي تزوجها لي�ضت �ضوى اأمه، واأن ابنتيه اأنتيغون واإي�ضمني 

هم���ا اأخت���اه يف الوقت نف�ض���ه. عندئٍذ، يقتلع عيني���ه بيديه عقابًا لنف�ض���ه على ما 

آثام.  اقرتف من ا

ننتقل اإىل ع�رس �ضك�ضبري، فنجده كتب بع�ص اأروع الق�ض�ص البولي�ضية يف �ضكل 

م�رسحي���ات تراجيدي���ة، نذكر منها على �ض���بيل املثال: »ريت�ض���ارد الثالث«، »ماكبث«، 

خرية م�ض���تلهم من مزيج من »الكرتا واأور�ض���ت«. بل  و»هامل���ت«، ونعتق���د اأن بطل الأ

ميكنن���ا اعتبار العن�رس البولي�ض���ي غالبًا حتى على م�رسحي���ة »عطيل«، التي يقود 

�ضود، اإىل ال�ضك بزوجته البي�ضاء 
فيها �ضابط ال�ضف ياغو قائده عطيل، املغربي الأ

ثمة ال�رسيرة.  النبيلة دزدمونه، وخنقها، تاركًا عدة �ضحايا يف �ضبيل تنفيذ غايته الآ

ف�ض���اح عن دافع ل����رسه يف ختام امل�رسحية، اإل  وعل���ى الرغ���م من اأن ياغو يرف�ص الإ

اأن النق���اد تب���اروا يف تف�ض���ريات دوافعه، كما تباروا يف تف�ض���ري دواف���ع الليدي ماكبث 

وزوجها ماكبث لرتكاب جرائمهما.
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ك���ر رواجًا يف العامل باأ����رسه، فهو يجمع ما  دب البولي�ض���ي ه���و الأ ل غراب���ة اأن الأ

تقان عندما ينال النجاح، وهو يت�ضمن لعبة ذكاء ي�رسك  بني �ض���متي الت�ض���ويق والإ

املوؤلف فيها القارئ. ول يجهل اأحد ا�ضم اأغاثا كري�ضتي كواحدة من اأجنح موؤلفات 

الق�ض����ص البولي�ض���ية على مّر الع�ضور، واأكرهن رواجًا، خا�ضة عرب بطليها هركول 

ب���وارو اأو م����ص ماربل، واإن كانت اإحدى اأ�ض���هر رواياتها »ع�رس هنود حمر«، التي قمت 

باقتبا�ض���ها تلفزيونيًا يف م�ضل�ض���لي »املجه���ول«، تخلو من كليهم���ا، بينما جندهما 

يت�ضدران روايتيها اللتني جتري اأحداثهما املثرية يف م�رس والعراق. 

آرثر  كما جند اأن ا�ضم املحقق البارع �رسلوك هوملز قد طغى على ا�ضم موؤلفه �ضري ا

كونان دويل، الذي �ض���ور �ضخ�ض���يته يف تلك الروايات با�ض���م الدكتور واط�ضن، رفيق 

هومل���ز يف مغامراته ذائعة ال�ض���يت. يزج املوؤلف البولي�ض���ي الناجح قارئه يف �ض���باق 

حمموم معه اأحيانًا اإما لكت�ضاف هوية القاتل قبل نهاية الق�ضة، اأو ملجاراة عبقرية 

دب  يقاع بالفاعل. وهناك اأدباء ا�ض���تهروا بكتابة الأ دلة والإ حمققها يف اكت�ض���اف الأ

البولي�ض���ي، مثل دا�ض���يل هامي���ت، اإدغار وال����ص، موري�ص لوبالن )مبتدع �ضخ�ض���ية 

الل����ص الظريف اأر�ض���ني لوبني ال�ض���هرية التي جنح���ت اأدبيًا، واأخفقت �ض���ينمائيًا،( 

جورج �ضيمنون )مبتدع �ضخ�ضية املفت�ص ميغريه،( ميكي �ضبيلني )مبتدع �ضخ�ضية 

املحقق اخلا�ص مايك هامر التي اقتب�ضت لل�ضينما والتلفزيون،( ول�ضلي ت�ضارتري�ص 

)مبتدع �ضخ�ضية »القدي�ص«(، ول نن�ضى األ�ضرت ماكلني كاأحد اأبرز مناذج كتاب ق�ض�ص 

الت�ض���ويق. اأم���ا اأح���دث جنوم التاأليف البولي�ض���ي امل�ض���وق فهو بال �ض���ك دان براون، 

الذي كتب روايته ذائعة ال�ضيت، والتي حولت اإىل فيلم �ضينمائي، »�ضيفرة دافن�ضي« 

اأخرج���ه رون هوارد، ولعب بطولت���ه توم هانك�ص واأودري توتو. كما كتب براون رواية 
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�ض���تاذ اجلامعي روبرت لنغ���دون هي »مالئكة و�ض���ياطني«  اأخ���رى قبله���ا لبطل���ه الأ

بطال خمتلفني،  ن ت�ض���ويرها �ض���ينمائيًا، ف�ض���اًل عن روايتني اأخري���ني لأ يجري الآ

هما »القلعة الرقمية« و»حقيقة اخلديعة«. 

دب الع���ادي، وت���رك بع����ص ب�ض���ماته علي���ه، كما  دب البولي�ض���ي اإىل الأ
ت�ض���لل الأ

ه���و احلال مع فيودور دو�ضتويف�ض���كي يف روايته ال�ض���هرية »اجلرمية والعقاب«، وهي 

خرى الفل�ض���فية/ النف�ض���ية ال�ض���هرية اأي�ض���ًا  رواي���ة نف�ض���ية عميقة، اأو يف روايته الأ

دب البولي�ض���ي الذي األهم ال�ض���ينمائيني،  خوة كرامازوف«. ومن اأ�ض���هر مناذج الأ »الإ

ثارة والت�ض���ويق، منوذج جرائم القتل املت�ضل�ضلة،  واأ�ض���بح حمورًا لكثري من اأفالم الإ

حي���ث يح���ري قاتل غام�ص ال�رسطة بارتكابه �ضل�ض���لة جرائم قت���ل تبدو من الظاهر 

اعتباطية، اإىل اأن يجد املحقق اأو املحققة رابطًا منطقيًا بينها يقود اإىل اكت�ضاف 

الفاع���ل. ومن اأ�ض���هر من���اذج هذا النم���ط فيلم »�ض���مت احلم���الن« للمخرج جاك 

فالم التي تلته ومتحورت حول �ضخ�ض���ية هانيب���ال، التي اأداها  دمي���ي، و�ضل�ض���لة الأ

�ض���ري اأنتوين هوبكنز، وهو طبيب نف�ض���ي اأدين بقتل �ض���حاياه والتهام حلمها، لكنه 

ي�ضاعد على الك�ضف عن جمرمني م�ضابهني له. لكن اأقدم جمرم غام�ص روع النا�ص 

بجرائم���ه املت�ضل�ض���لة هو »جاك ال�ض���فاح«، ال���ذي داأب على قت���ل العاهرات يف لندن 

بطرائق دموية ب�ضعة، واألهمت ق�ضته الغام�ضة الغريبة كثريًا من خمرجي ال�ضينما 

والتلفزي���ون يف اأك���ر م���ن اإنتاج، لعل اأف�ض���لها العم���ل الذي لع���ب دور املحقق فيه 

النجم مايكل كني. وعلى ذكر هذا املمثل، فقد �ض���ارك �ض���ري لورن�ص اأوليفييه بطولة 

عمل بولي�ض���ي ممتاز هو »�ض���لوث« )اأو املحقق( من تاأليف اأنتوين �ض���يفر، وهو عبارة 

عن لعبة ذكاء بني �ضخ�ضني.
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عل���ى وج���ه العموم، ميكن الق���ول اإن ثمة منوذجني لبناء الق�ض���ة البولي�ض���ية: 

ول ه���و اأن يبح���ث حمق���ق عن حل �رس جرمية واكت�ض���اف الفاع���ل، كما يف روايات  الأ

اأغاث���ا كري�ض���تي م���ن بطولة هركول ب���وارو اأو م�ص ماربل. اأما النم���وذج الثاين، فهو 

يقاع  ث���ارة تكمن يف ف���ن الإ ال���ذي نتع���رف في���ه عل���ى اجلرمي���ة وفاعلها، ولك���ن الإ

دلة القاطع���ة، وهو من���وذج م�ضل�ض���ل »كولومبو«  باملج���رم، وح�ض���ار املحق���ق ل���ه بالأ

التلفزيوين ال�ضهري. هناك اأعمال اأدبية و�ضينمائية وتلفزيونية كثرية ان�ضوت حتت 

عمال اأغاثا  هذا النموذج اأو ذاك، نذكر منها م�ضل�ض���ل »الكاتبة املحققة« امل�ض���ابه لأ

ول، كم���ا نذكر »ماكميالن وزوجت���ه« للنجم الراحل روك  كري�ض���تي م���ن النموذج الأ

هد�ض���ون م���ن النموذج الثاين. و�ض���يذكر كل قارئ ع����رسات النماذج م���ن الروايات اأو 

ف���الم التي ت�ض���ب جميع���ًا يف اأحد هذين النموذج���ني، اأو التيارين الرئي�ض���يني.  الأ

ولكن من بني اأجنح ال�ضخ�ضيات البولي�ضية التلفزيونية »كوجاك« الذي اأداه تيلي 

فالم البولي�ضية ال�ضارمة  �ض���افال�ص. اأما �ض���ينمائيًا، فيطلق على طراز �ضائع من الأ

�ض���ود«. وظلت هذه الت�ض���مية ت�ض���تخدم حتى مع  وزهي���دة التكلفة ا�ض���م »الفيلم الأ

لوان. اأفالم اأحدث �ضورت بالأ

لك���ن املوؤك���د اأن اأروع الق�ض����ص البولي�ض���ية ه���ي تل���ك الت���ي متتل���ك انحرافات 

مفاجئ���ة يف م�ض���ار حبكتها، مما يحري القارئ، ويق�ض���ي على توقعات���ه. لدى اأغاثا 

كري�ضتي، كما لدى دان براون، تلك املوهبة الفذة. فالقاتل اخلبيث املاهر هو الذي 

ي�ض���بق املحق���ق بخط���وة، اإىل اأن يتمكن املحقق خل�ض���ة من جماراته و�ض���بقه. ولكن 

امل�ضوق واملثري -كما يف اأفالم عبقري ال�ضينما األفريد هت�ضكوك- هو اأن يوجه املبدع 

�ضبهتنا نحو �ضخ�ص اأو اأكر، ثم نكت�ضف اأنهم براء، واأن الفاعل احلقيقي هو اأبعد 
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نه  �ض���خا�ص يف اأذهانن���ا عن اجلرمي���ة. ومرة اأخرى، نركز على م�ض���األة الدافع، لأ الأ

غالبًا ما ل يكون امل�ضتبه الظاهري الذي ت�ضري اإليه ال�ضبهات هو الفاعل احلقيقي، 

ن الق�ض����ص البولي�ض���ية مركبة، واملج���رم فيها ذكي جدًا. ولك���ن، ل بد اأن يرتكب  لأ

مر، مهما طال الزمن، وبرع  يقاع به يف اآخر الأ املجرم هفوًة، وهذه الهفوة تقود لالإ

يف احليلة واملكر. ويف بع�ص الق�ض����ص البولي�ض���ية البارعة، نكت�ض���ف اأن املجرم هو 

آخ���ر م���ن يخطر عل���ى البال. واأخت���م بطرفة داأب وال���دي على روايته���ا يل، ويعود  ا

عهده���ا اإىل اأربعين���ات الق���رن الع�رسين، اإذ اأقام���ت اإحدى املجالت امل�رسية وا�ض���عة 

ف�ضل ق�ضة بولي�ضية غري منتهية، على اأن ير�ضل الكاتب امل�ضارك  النت�ضار م�ضابقة لأ

ا�ضم القاتل يف مغلف منف�ضل، فكان اأن و�ضلتهم بني ع�رسات الق�ض�ص ق�ضة غريبة 

م�ض���وقة ناف�ض���ت على ال�ض���دارة، ولكن املحكمني عجزوا عن اكت�ض���اف القاتل فيها، 

خر وج���دوا اأن الكاتب حدد اأن يكون »الق���ارئ« هو القاتل!  فلم���ا فتح���وا املغلف الآ

وكان اأن ن�رسوا الق�ضة كطرفة م�ضحكة لكاتب جمنون.

¥µ
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ول من جملة املعرفة، التي  خم�صون عامًا، مّرت على �صدور العدد الأ

كرث ر�صوخًا وثباتًا وحيوّية واإ�رشاقًا يف حياتنا  كانت، ومازالت املحطة الأ

والوطن  �صورية  يف  ب��داع��ي  والإ الثقايف  املعطى  احت�صان  ويف  الثقافية، 

العربي..

ور�صد  الثقافية،  احلياة  تف�صيل  يف  كبريًا  دورًا  »املعرفة«  لعبت  لقد 

فكانت  ومتابعات(،  ودرا���ص��ات  وم��ق��الت  وق�صة  )�صعرًا  العربي  ب���داع  الإ

\ \ \ \ \ \
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قرن،  ن�صف  العربي خالل  الوطن  ومثقفي  اأدب��اء  الكبار من  لنتاجات  احلا�صنة 

ال�صالم  عبد  تامر-  زكريا  مينه-  حنا  العي�صى-  �صليمان  ال�صايب-  ف��وؤاد  اأم��ث��ال: 

�صبحي-  الدين  �صامل- حمي  جورج  اإخال�صي-  وليد  املاغوط-  العجيلي- حممد 

عبد- ح�صام اخلطيب- ممدوح  اهلل  عبد  تيزيني-  الطيب  �صرت-  الأ الكرمي  وعبد 

ة  عالم الكبار.. وكانت املب�شرّ عدوان- اأنطون مقد�صي- عفيف بهن�صي وغريهم من الأ

اإبداعاتهم  من  بكثري  املجلة  رف��دوا  الذين  ال�صباب  املبدعني  من  كثري  بعطاءات 

لت ح�صورًا مميزًا،  اجلديدة التي اأ�صبحت روافد حلياتنا الثقافية، املتجددة، و�صكرّ

وتفاعاًل حيويًا بني املثقف والنا�س.

ي  احتفالية »املعرفة« مبنا�صبة مرور خم�صني عامًا على �صدورها، يف زمن الرتدرّ

الثقايف، وانح�صار ما هو عميق وجاد وموا�صل للمفاهيم الثقافية والفكرية التي 

تت�صل براهن وم�صتقبل العرب.. يعني ا�صتمرارية التحدي وموا�صلة امل�صري والطموح 

والباحثني  دب��اء  والأ املفكرين  وا�صتقطاب  �صاملة  عربية  ثقافة  اأجل  من  والعمل 

للم�صاهمة والعمل من اأجل نهو�س ثقايف وفكري، نحن اأحوج ما نكون اإليه يف عامل 

اليوم.. عامل ال�صتالب والتغريب و»العوملة« التي ل تعرتف اإل بذاتها..

لقد كانت »املعرفة« يف �صنواتها املا�صية، تبحث عن الثقافة العربية يف م�صمونها 

فكار والرتاث  بداعات والأ خر، وعلى الإ طياف،املنفتحة على الآ ال�صامل، الوا�صع الأ

بجوانبه املتعددة، يف اإطار عالقته مع الع�ش، وعوامل التجديد والتطوير والبحث 

اأمتنا العربية و�صبل النهو�س بها وتاأكيد ذاتها يف  آفاق واعدة تخدم ق�صايا  ا عن 

ه »املعرفة« اإىل  قوياء، وكان احلر�س الدائم على اأن يكون توجرّ
عامل ل يعرتف اإل بالأ

و�صع من ع�صاق وحمبي الثقافة، على قاعدة الرغبة يف تعميم الثقافة  ال�شيحة الأ

املا�صية،  ال�صنوات  النا�س، وب�صعر رمزي ل يذكر، وخالل  و�صع قطاع ممكن من  لأ
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كانت جملة »املعرفة« تنه�ص وتتعر، ولكنها تعود اإىل النهو�ص من جديد، وتتابع 

اكتمال مالمح دوريتها ال�ضهرية من خالل العمل الدوؤوب، واحلر�ص على ا�ضتمرار 

�ضدورها  يتابع  ال��ذي  املثّقف  القارئ  عن  والبحث  �ضدورها،  وانتظام  ر�ضالتها 

وينتظر اإطاللتها مطلع كل �ضهر بكثري من ال�ضوق والرتّقب، و�ضط كمٍّ هائل من 

�ضدارات التي تطل علينا من �ضتى اأرجاء العامل، واأعتقد اأن »املعرفة« ا�ضتطاعت  الإ

نها عرفت كيف تف�ضل بني الغث والثمني، وجتيد  اأن ت�ضتقطب القارئ العربي، لأ

آفاقه، مما مّيزها  النظر يف اأمر الفكر وجتلياته وتنوعه، والبحث يف التجديد وا

خرى، التي ت�ضدر يف الوطن العربي..   عن املجالت الثقافية الأ

❁    ❁    ❁

اأ�ضت�ضعر   عندما ت�ضلمت رئا�ضة حترير »املعرفة« يف بداية عام �004، اأ�ضبحت 

مدى التحدي املطلوب ل�ضتمرار �ضدورها، واحلفاظ على توازنها واأهميتها لدى 

القارئ العربي، وقد عملت بكل اإ�رسار وجهد على انتظام �ضدورها، وجنحت يف 

كّف����اء، وجنحت  ذلك بف�ضل تعاون اأ�رسة حتريرها، وعمال مطبعة وزارة الثقافة الأ

لهم  امل�ضهود  واملرتجمني،  والباحثني  واملفكرين  دب��اء  الأ با�ضتقطاب جمموعة من 

باخلربة واملعرفة والر�ضانة، ليكونوا معنا، بكتاباتهم واإبداعاتهم، وكانت مرحلة، 

ذهبنا فيها عميقًا نحو التحليل والك�ضف واحلوار والدرا�ضة، والتحليل اجلمايل 

والنقدي والرتاثي، املفعم بروح التوا�ضل والتماذج واإقامة املعنى يف زمن متحرك 

ومت�ضارع..

يف البداية، طلبت من الباحث املوؤرخ والفنان »اأحمد املفتي« اأن ي�ضع »ماكيت« 

جديد للمجلة، يتنا�ضب مع اأهميتها وعراقتها، وقد ا�ضتمد من اأبجدية »اأوغاريت« 

التي متثل اأقدم اأبجدية معروفة يف العامل، »وثورة« يف عامل الفكر واملعرفة وتطور 
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اإىل /30/ حرفًا، يف  اإ�ضارة  �ضارات الكتابية من /�00/  نها اخت�رست الإ
الكتابة، لأ

لف الثاين قبل امليالد.. وطلبت من جمموعة من الفنانني الت�ضكيليني  منت�ضف الأ

اأو  املقالة  »املوتيفات« لتعطي  الر�ضوم  باإنتاجاتهم من  »املجلة«  �ضورية، موافاة  يف 

�ضلوب الواحد، كما قمت  الدرا�ضة »حركية« فنية، ور�ضاقة بعيدة عن الثوابت، والأ

ثرية«  بالعناية بالغالف )الداخلي واخلارجي( وكانت ولدة ل�ضفحة »من كنوزنا الأ

ثرية املكت�ضفة  ثار وجمالية القطع الأ طاللة على عامل الآ و»من كروم اجلمال« لالإ

يف بالدنا، وجمالية الفن الت�ضكيلي ال�ضوري املعا�رس من خالل التعريف باأعمال 

تناغم  ذلك �ضمن  ومّت  الذائقة اجلمالية،  اأثرها يف  تركت  �ضهرية  ولوحات  رائعة 

آفاق واعدة.. �ضامل، وروؤية عميقة، وا

�ضهرة جملة »املعرفة« مل تنبع من فراغ، وهي مل تتخلَّ عن ر�ضالتها التي وجدت 

اأن تاأخذ �ضفة  اآلت على نف�ضها  ول، وحتى اليوم.. وقد  من اأجلها منذ العدد الأ

نها كانت  ال�ضمولية الثقافّية واملعرفّية، وقد اكت�ضبت هذه ال�ضفة بقوة وجدارة، لأ

فكار والبحث عن اجلديد يف جمالت الرتاث وال�ضعر  منربًا حّرًا للحوار وتالقح الأ

والرتبية  والتعليم  النف�ضية  وال�ضحة  والرتجمة  دب��ي  الأ والنقد  وامل�رسح  والق�ضة 

ثار وغري ذلك. والفن الت�ضكيلي والآ

وبذلك متّكنت »املعرفة« من تثبيت وجودها وتكري�ص ذاتها بقوة على ال�ضاحة 

طياف، قادرة على عك�ص امل�ضهد الثقايف يف �ضورية  العربية، كمنارة ثقافية، وا�ضعة الأ

همية الثقافة، ودورها يف عملّية  والوطن العربي، من خالل روؤية واعية وعميقة لأ

التنمّية امل�ضتدامة، وحركة التطور والزدهار التي نرجوها ونتمّنى القيام بها يف 

�ضتى اأرجاء الوطن العربي..

وقت  اأي  من  اأكر  ملّحة  »املعرفة« حاجة  ر�ضالة  من  »العوملة« جعلت  متغرّيات 
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م�ضى، حيث اختلط الثقايف بالقت�ضادي وال�ضيا�ضي بال�ضرتاتيجي، مما جعلنا 

�ضاملة، تقيم حوارات  اإن�ضانية  واإبداعات ذات �ضبغة  نهتم بن�رس مقالت ودرا�ضات 

خ��ر،  الآ معرفة  بكيفّية  بالتثقيف  وتقوم  وال�ضعوب،  واحل�ضارات  الثقافات  بني 

ن�ضان فكريًا واأخالقيًا ونف�ضيًا  من منطلق اأن الثقافة داخلة يف كل ما يت�ضل بالإ

آتية، من اأن  و�ضيا�ضيًا واقت�ضاديًا، واأنه خري لنا اأن ننظر طاحمني اآملني اإىل ثقافة ا

نقف على اأجماد ثقافة ما�ضية.. 

❁    ❁    ❁

منطلق ن�رس واختيار املو�ضوعات والدرا�ضات التي ن�رست يف »املعرفة« كان يعتمد 

املعلومات  اأ�ضرية منط معنّي من  تكون  األ  القادمة يجب  جيال  »الأ على مقولة: 

رث  فعال، وعلينا ال�ضتفادة من الإ قوال اإىل الأ
والدرا�ضات.. علينا اأن ننتقل من الأ

هذا«  يومنا  حتى  القدمية،  الع�ضور  منذ  يجمعنا  ال��ذي  والتاريخي  احل�ضاري 

التاريخي، على قاعدة  اإطارها  حداث والفعاليات يف 
وهذا يحّتم علينا و�ضع الأ

اأن حلول املا�ضي لحتل اإل اإ�ضكاليات املا�ضي، ويحّتم اأي�ضًا العمل على تقوي�ص 

جدران الف�ضل بني احل�ضارات، وتقوية تيار الثقافة امل�ضتفادة، اأو ما يطلق عليه 

تيار الثقافة العربية املنفتحة، بعيدًا عن املنهج ال�ضلبي، ال�ضائد يف عامل »العوملة«، 

بني  احل��دود  ور�ضم  احل�ضارات«  »���رساع  اأيديولوجيا  اإىل  مييل  ال��ذي  العامل  ه��ذا 

الثقافات..

�ضئلة واحلوار يف عامل املعرفة  لقد حر�ضنا على ن�رس مقالت ودرا�ضات تثري الأ

دب والفنون والرتاث املادي والالمادي، وما فيها من خوا�ص واإ�ضكالت 
والفكر والأ

وتداخالت ووظائف.. وكان الهدف تف�ضيل الكامن احل�ضاري والرتاثي والع�رسي 

الت�ضاوؤلت  غمار  يف  واخلو�ص  امل�ضتقبلي،  بداعي  والإ الثقايف  خطابنا  يف  عامة، 

اإهدار للقيم الثقافية العربية التي مازالت رغم مرور الزمن  املتجددة، من دون 

حتمل يف كثري من جوانبها م�رسوعية راهنة، وقيمة م�ضتقبلية..
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وثقافيًا  اأدبيًا  منربًا  اخلم�ضة،  الزمنية  عقودها  خالل  »املعرفة«  �ضّكلت  لقد 

وفكريًا على امتداد الوطن العربي، وازداد هذا املنرب ات�ضاعًا وانت�ضارًا بعد اأن اأ�ضبح 

اأن يطل على �ضفحاتها وحمتوياتها من  العامل،  اأرجاء  باإمكان كل قارئ يف �ضتى 

ال�ضورية للكتاب، مما خلق توا�ضاًل  العامة  الثقافة، والهيئة  خالل موقعي وزارة 

ب��داع املتمّيز الذي تن�رسه، وحتافظ على  ثقافيًا جديدًا بني القارئ واملجلة، والإ

دبية  م�ضتواه بف�ضل كّت����اب كبار يتوا�ضلون معها، ويواكبون امل�ضتجدات الثقافية والأ

وتراثيًا  واأدبيًا  ثقافيًا  مرجعًا  اأ�ضبحت  بف�ضلهم  »املعرفة«  والنقدية..  والرتاثية 

وىل يف قلب  للحركة الثقافية يف �ضورية والوطن العربي، وكانت منذ بداياتها الأ

بداعية  والإ والفنية  والفكرية  الثقافية  والتحولت  امل�ضتجدات  تواكب  التحدي، 

�ضياء ل �ضطحها،  قرار بحتمية التغيري يف جوهر الأ وتعي�ص داخل الزمن، مع الإ

كر  التمهيد للتطور والأ راأ�ص احلربة يف  اأن تكون  الثقافة ميكن  اأن  من منطلق 

ح�ضا�ضية وتاأثريًا يف الوعي العام لبلوغ اأمانينا واأحالمنا الكبرية..

دور  انح�ضار  مع  »املعرفة«  تفعله  اأن  ميكن  م��اذا  نف�ضه:  يطرح  ال��ذي  ال�ضوؤال 

الثقافة واملثقفني يف املجتمع العربي، وانخفا�ص النتاج الثقايف العربي اإىل اأدنى 

م�ضتوياته عامليًا، وتراجع القراءة اإىل اآخر قائمة اهتمامات ال�ضباب العربي.. نقول: 

عادة الثقة باملثقفني وبدور  هذا الواقع ل ننكره، وهذا يتطلب تكثيف اجلهود لإ

وتكاد  املعا�رسة،  ال�رساع  اأب��رز حقول  اليوم- من  عامل  اأ�ضبحت -يف  التي  الثقافة 

تفوق باأهميتها ال�رساعات الع�ضكرية والقت�ضادية رغم اأنها ل تنف�ضل عنها..

العمل على  الريادي، بل يف تطبيقها، وعدم  ودوره��ا  الثقافة  لي�ص يف  العيب 

تفعيل دورها يف املجتمع.. يف وقت جند اأنف�ضنا معنيني، اأكر من اأي وقت م�ضى، 

م�ضاركة  على  والعمل  الثقافية،  �ضئلة  الأ واإث��ارة  الطرق  �ضق  يف  دورن��ا،  مبوا�ضلة 
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املثقفني يف حياة النا�ص، والبحث عن »املعنى« والروؤى املنهجّية، واإعادة العتبار 

بداعية، والوقوف يف وجه النحطاط والتقهقر، وفقدان الثقة  للقيمة الفنّية والإ

آداب..   عمال ال�ضطحية من فنون وا بالثقافة واملثقفني، ورواج الأ

❁    ❁    ❁

اإن وعي  املتنوعة،  الغنية  »املعرفة« وحقولها  لقد وجدت من خالل عملي يف 

آفاق التطور واخلال�ص  الذات، هو ال�ضبيل الوحيد ملعرفة طريق امل�ضتقبل، واكت�ضاف ا

على  قدرتنا  وع��دم  احتمالته،  وظلمة  حالته  نعي�ص  ال��ذي  ال��راه��ن  امل���اأزق  من 

�ضبطها..

لي�ص لدينا مقرتحات حمددة، فاملاآزق واحلالت متعددة ومت�ضابكة، وما يهّمنا 

مواجهة  دون  من  اإبداعية،  اأو  فكرية  اأو  ثقافية  اأزم��ة  اأي  من  خ��روج  ل  اأن  قوله 

الواقع وتفكيك عنا�رسه وحتطيم مراياه، ومن دون التفكري احلي، وك�رس ال�ضقوف 

الغيبّية، واخلروج با�ضتمرار من الذات نحو النفتاح، والعمل من اأجل �ضون قيمنا 

وثقافتنا وهويتنا -كما نريد- ل كما يريد �ضنّاع »العوملة« والقتل والدمار و»�رساع 

الثقافات« و»�ضدام احل�ضارات«. 

عرب التاريخ كانت اجل�ضور ممتدة بني ثقافتنا والعامل، وهذا ما حتاول ثقافتنا، 

نريدها  ل  نحن  والرتهيب..  والتغريب  ال�ضتالب  ثقافة  عن  بعيدًا  به،  تقوم  اأن 

ال��ذات، ونقد ما فات من دون اقرتاح معاين جديدة،  مطلقًا ثقافة تكتفي بنقد 

آفاقًا واعدة، ومعطيات م�ضتنرية، تقف بقوة وجزم اأمام ال�ضت�ضالم ورهاب الفكر  وا

يديولوجيا«. و»�رساع الأ

الثقافة العربية يف وقتنا الراهن، حتتاج اإىل م�رسوع نه�ضوي متجدد، يطرح 

نه  لأ امل�رسوع،  داخل  يحتلوه  اأن  يفرت�ص  الذي  وموقعهم  املثقفني  دور  بقوة،  فيه 



احتفـــالّية الـمعـــــرفة

العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد  570    اآذار  2011 18

ي�ضتحيل التطور والتحديث من دون دور فاعل وحيوي للثقافة واملثقفني، وقد 

طرح هذا املو�ضوع يف دورات عديدة ملوؤمترات الوزراء امل�ضوؤولني عن ال�ضوؤون الثقافية 

املنظمة  اأقرتها  التي  العربية،  للثقافة  ال�ضاملة  اخلطة  ويف  العربي،  الوطن  يف 

����، وحدثّتها يف خريف عام�0�0،  عام  والعلوم، يف  والثقافة  للرتبية  العربية 

وكان الهدف منها حتقيق انطالقة ح�ضارية عربية ت�ضتند اإىل عملية انتقاء بروح 

امل�رسقة،  بتجلياتها  العريقة  العربية  مة  الأ ما�ضي  من  وم�ضوؤولة،  مثقفة  نقدية 

لتزاوجها مع اأف�ضل ما اأفرزته احلداثة يف هذا الع�رس من قيم احلرية والعدالة 

بداع وتبجيل العلم وتاأكيد  ن�ضان وامل�ضاواة بني الب�رس وت�ضجيع الإ واحرتام حقوق الإ

اأن  حاولنا  »املعرفة«  ويف  والغاية،  واملنطلق  الهدف  هو  ن�ضان  والإ العمل،  قيمة 

آفاقها وغاياتها، فكانت منربًا للقول احلر،  نتوا�ضل مع هذه اخلطة، بكل اأبعادها وا

حياء الذاكرة، وقاطرة نحو م�ضتقبل اأف�ضل،  وميدانًا لحت�ضان املبدعني، واأداة لإ

من منطلق اأن الثقافة هي الرابط بني جذورنا وتراثنا، وبني اإحلاحنا على مواكبة 

بحث  رحلة  وكانت  متلّقني..  ل جمرد  فعاًل،  موؤثرين  �ضنعه  يف  فنكون  الع�رس، 

خر، يف حماولة ل�ضنع الغد  ي ومعرفة اأدخلتنا يف حوار مع الذات والآ ودرا�ضة وتق�ضّ

الذي نحلم به، مثلما يفعل املاّلح الذي يحاول ا�ضتباق الريح التي اأخذت تهّب، 

واأن ي�رسع بالرجوع اإىل امليناء �ضاملًا. 

¥µ
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�شهادات

مبنا�سبة مرور خم�سني عامًا 

على اإ�صدار جملة املعرفة



»جملة �ملعرفة« وم�رشوع ثقايف، �إىل �أين؟

العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد  570    اآذار  2011 20

بع������د عودتي من اأوروبة قب������ل اأعوام كثرية ونيف وجدتني مندفعاً بحما�س������ة حذرة. باجتاه 

اإجناز ملف لل�سحافة الفكرية يف �سورية، وخ�سو�ساً يف مدينة دم�سق فقد لفتت نظري ظاهرة 

كانت قد متثلت يف ح�سوٍر كثيف لل�سحافة الفكرية اللبنانية يف �سورية، يف حني كانت موازيتها 

مر وكاأن هنالك تق�س������يم عمل يف كال البلْدين قائماً على اأن  أ الأ خرية �س������ئيلة. وبدا يف هذه الأ

مر ب�س������ورية يف�سح عن نف�سه -عموماً  يكون لبناء موطن الفكر نتاجاً وترجمة، يف حني كان الأ

واإجم������الً- يف نت������اج منط حمدد من الفكر هو ال�سيا�س������ي. من جانب اآخر، لوحظ يف �س������ورية 

أو باآخر بن�ساط ثقايف  يديولوجي واحلزبي، ُملتحماً بقدر ا ازدياد م�سطرد للن�ساط ال�سيا�سي الأ

فيل�سوف عربي واأ�ستاذ جامعي. ❁

ò
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د. طيب تيزيني

❁
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أن�ش������اق متعددة، على حني كان الن�شاط  ويف ا

ال�شيا�ش������ي يف لبن������ان اأكرث ظه������وراً وفاعلية 

يف احلي������اة العامة، ومع������روف اأن انقالبات 

أْن ا�شتقرت  ع�شكرية تعاقبت يف �شورية، اإىل ا

و�ش������اع فيها مع الوحدة بينها وبني م�رص.  الأ

و�شوف تعود ال�شيا�شة العادية اإىل الواجهة من 

جديد، وت�ش������تمر فرتة ق�شرية، ولكْن لتتواتر 

بعدها بني اخلط الفاعل والغياب والنَّو�شان. 

ون�شيف اإىل ذلك اإن النتاج الثقايف امل�رصي 

كان حا�رصاً بكثافة يف �شورية. 

أولية اأردت منها  كانت تلك مالحظ������ات ا

�ش������ارة اإىل موقع الثقافة واحلياة الثقافية  الإ

يف �ش������ياق تلك التغ������ريات واملنعرجات، التي 

مرت بها �شورية يف مرحلة هامة من تاريخها 

احلدي������ث، وخا�ش������ة ما ات�ش������ل منها بذيول 

مرحلة ما بعد ال�شتقالل الوطني وما اقرتن 

بها من اإرها�ش������ات ثقافية قد نعّرفها باأنها 

ل  ا�ش������ت�رصاقات مل�رصوع ثقايف ق������ادم، قد يعوَّ

عليه يف البناء ال�شيا�شي والثقايف اجلديد.

يف اإط������ار تل������ك املعطي������ات ظهرت جملة 

»املعرفة« يف بداية �ش������تينيات القرن املن�رصم 

وكان عليها اأن تكافح من اأجل ا�ش������تمرارها، 

أنه مل يكن يوجد لها مناف�س، اإ�شافة  خ�شو�شاً ا

أنها ب�شبب �شدورها با�شم وزارة الثقافة،  اإىل ا

فاإن������ه مل يكن هنالك ما يوؤرق م�ش������ريتها، من 

الناحية املادي������ة. فثمة جهة ر�ش������مية توؤّمن 

لها ا�ش������تمراريتها بكيفية منتظمة، يف حني 

كانت ال�شحافة الثقافية اخلا�شة _احلرة 

ا وفّر جليل  ّ معر�شة لنقطاعات واأزمات، ممِ

من الكّتاب والباحثني واملثقفني وال�ش������عراء 

والقا�شني وغريهم اأن يجدوا اأمامهم دورية 

آنئذ. ويف  يلج������وؤون اإليها وفق واقع احل������ال ا

خري، يف اأهم اجتاهاته،  �شبيل اإي�شاح هذا الأ

ميك������ن القول ب������اأن ذلك توافق م������ع النظام 

ال������دويل املهيمن، يف حين������ه، وهو ذلك الذي 

�شا�س- بهيمنة الثنائية  تكّر�س -من حيث الأ

خر  أ�ش������مايل والآ الدولية ب�ش������يغة العامل الرا

�ش������ارة اإىل اأن ما  املناوئ ال�ش������رتاكي، مع الإ

اُعترب �شمن العامل الثالث مّثل -باعتبار ماهو 

خري،  أ�شا�ش������ي- حليفاً ع�شوياً لهذا العامل الأ ا

ول  يف ح������ني اندرجت حتت مظل������ة العامل الأ

أنها  دول ُهيمن عليها من قبله، اإ�ش������افة اإىل ا

رف�ش������ت الدخول يف منظومة حلف باندونغ 

بني »دول عدم النحياز«. وعلى عك�س ذلك، 

كان العامل ال�ش������رتاكي مت�ش������امناً مع الوطن 

العربي، وقّدم له م�ش������اعدات هامة يف زمن 

ال�شلم كما يف زمن احلرب.

وثمة حال������ة ظهرت يف مواقف كثرية من 

 
ْ
املجموعات ال�شيا�شية، وخ�شو�شاً يف موقفي

اثنتني منها، هما املجموعة القومية العربية، 

خ������رى ال�ش������رتاكية املارك�ش������ية. فهذان  والأ

الفريق������ان كانا ي������دركان اأن وج������ود الواحد 
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خر �������رصورة مبدئية  منهما بالن�ش������بة اإىل الآ

خرين  يف احلقل������ني النظري������ني كم������ا يف الآ

العملينّي. وقد راح ذلك يُف�شح عن نف�شه يف 

�ش������ياق التطورات ال�شيا�شية املتالحقة، التي 

راح������ت متر بالبلد بحالة من التقدم الثقايف 

اإىل هذين  واإ�ش������افة  وال�شيا�ش������ي حتدي������داً 

الفريق������ني، راحت تتبلور عالقات اأخرى بني 

فريقني اثنني اآخرين حت������ّدرا من منطلقات 

أو ليربالية اأو من كليهما. دينية ا

كان������ت جمل������ة املعرف������ة ق������د اتخ������ذت، 

غالباً،خطاً عاماً يتحرك، �شيا�شياً، يف حقل 

وطني وقومي وا�ش������رتاكي ولي������ربايل منفتح 

عموم������اً، واإذا كان التوج������ه الديني، كذلك، 

أنه اأف�شح عن نف�شه -يف العموم  حا�رصاً، اإل ا

جمال- عرْب حم������اور متعددة انطلق منها  والإ

كّتاب و�شعراء ومرتجمون ومثقفون يف �شوء 

تناول حماور معينة: منها مثاًل حمور الرتاث 

�شالمي، وحمور احل�شارة العربية  العربي الإ

�ش������المية، ودرا�شات تاريخية دينية ولغوية  الإ

عربية مقارنة. ولي�س دائماً كانت ال�شيا�ش������ة 

املبا�������رصة تظهر يف معاجل������ات دينية مبا�رصة 

اأو ذات خ�شو�شية مبا�رصة. اأي اإن مو�شوعة 

�ش������الم غري  عل������ي عب������د ال������رازق ح������ول الإ

ال�شيا�ش������ي، كان يج������ري تداولها وقد جتلت 

آنذاك يف ح������الت كثرية  ح������داث الكربى ا الأ

�ش������من اهتمام اأعداٍد متوالية م������ن الكّتاب 

والباحثني وكان ذلك قد جتلّى يف مثل حرب 

اجلزائ������ر واحل������رب الثالثية ال�ش������تعمارية 

على م�رص ع������ام 1958، وحرب فيتنام اإلخ. 

فكانت »املعرفة« جمالً اأثرياً وخا�شاً، اأخذت 

تتحلق في������ه وحوله جمموعات م������ن الكّتاب 

املتنوع������ي النتماءات ال�شيا�ش������ية والثقافية، 

اإ�ش������افة اإىل قدرة املجلة، برئا�شة حتريرها 

وهيئة حتريرها وم�شت�شاريها، على الدخول 

أو�شاط جامعة دم�شق، وعلى جذب بع�س  يف ا

هوؤلء اإليها كّتاباً ومرا�شلني وغريه.

ومل تخ������ل املجل������ة ال�ش������ائرة ُقدم������اً نحو 

عالمي  �ش������يغة م������ن التق������دم بالعتب������ار الإ

وال�شو�ش������يوالثقايف، من النعطاف نحو تيار 

أو اأدبي اأكرث  أيديولوجي ا أو �شيا�ش������ي ا فكري ا

خرى. وكان ذلك من معطيات  من التيارات الأ

الواقع الثقايف يف �ش������ورية ويف بلد عربي اأو 

وىل )�ش������ورية(  آخ������ر، خ�شو�ش������اً اأن تلك الأ ا

أوائل ال�ش������تينيات  كان������ت يف مرحلة )ه������ي ا

ف�ش������اعداً( متر مبنحنيات متعددة واأحياناً 

مت�شارعة، بني اأحالف ا�شتعمارية خارجية 

وتيارات �شو�ش������يو ثقافية تتواتر بني الدعوة 

اإىل ال�شتبداد ال�شيا�شي وامل�شاريع النقالبية 

م������ن طرف، وب������ني الدميقراطي������ة الربملانية 

م������ن طرف اآخر، وكذلك ب������ني الدميقراطية 

اإىل  أو  ا الليربالي������ة  اإىل  والدع������وة  ال�ش������عبية 

وكذلك  ال�ش������عبوية،  ال�شيا�ش������ية  التنظيمات 
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مر على �شعيد التنظيمات املجتمعية، مثل  الأ

رابطة الكّتاب ال�ش������وريني وتنظيمات خا�شة 

أة وبالطلبة وبال�شبيبة وغريها.   باملرا

مل تكن جملة املعرفة بعيداً عن ذلك احلراك 

ال�شو�ش������يو ثقايف والنقابي، واإْن كانت غالباً 

حري�شًة على البقاء خارج التيارات واحلركة 

ال�شيا�شية ال�شورية املبا�رصة. ولكْن يف حالت 

معينة كانت اإدارة التحرير تناط باأ�ش������خا�س 

معينني بهويات �شيا�شية حزبية حمددة. وقد 

�شا�س، الذي حكم  �شلوب الأ اأ�شبح ذلك هو الأ

معظم روؤ�شاء التحرير، الذين تعاقبوا عليها. 

أ�شتعيد بع�س املواقف املتحدرة عموماً  ولعلي ا

ا ي�شهم يف اإ�شاءة  ّ من فرتة ال�ش������بعينيات، ممِ

خ�شو�ش������ية العمل الثقايف ف������كان على راأ�س 

املجلة ثلة من املثقف������ني الطالب يف جامعة 

أنهم ا�شتطاعوا  دم�ش������ق. وكانوا من املقدرة ا

أو  اإدارة العمل فيها على نحو جّنبها التوقف ا

التلكوؤ. ولكن ذلك �ش������اعد على ظهور اأفكار 

طريفة حمفزة على تطوير العمل.

وثمة اأمر كان وج������وده يف املجلة وغيابه 

عنه������ا حالتني اقرتنتا بن�ش������اط من اهتم بها 

ورعاها، وبن�ش������اط م������ن مل مينحه������ا اأهمية 

منهجي������ة و�شو�ش������يو ثقافية ا�ش������رتاتيجية. مل 

يظهر ال�ش������وؤال التايل عين������اً ومبا�رصة، ولكنه 

كان يطرح نف�شه يف �شياق م�شائل اأخرى ميكن 

اأن ت������دّل عليه، ذلك هو الت������ايل: هل ثمة ما 

يدعو اإىل التفكري يف جملة »املعرفة« مبثابتها 

أداة اإعالمي������ة ميك������ن حتويله������ا اإىل قاعدة  ا

من�ش������ٍة ينطلق منها م�رصوع جديد ي�شتدرك 

م������ا كان علي������ه اأن يتاأ�ش�������س على ال�ش������عيد 

الثقايف بل على ال�ش������عيد ال�شيا�شي الثقايف 

همية  الوطني والقومي؟ اإنه �شوؤال جدير بالأ

التاريخية واملنهجية التاأ�شي�شية. فمن موقع 

عدد من النا�ش������طني والباحث������ني يف الثقافة 

واحلائزين على مواقع يف ال�ش������لطة- وهذه 

حالة كلما ظهرت يف الو�ش������عيتني الكربيني 

يف �شورية، ال�شيا�شة والثقافة، مل يتبلور حال 

خا�س ميكن اأن يكون مبثابة انطالقة ثقافية 

باجتاه مثل ذلك امل�رصوع اجلديد.

مر بحيثياته وذيوله،  واإذا تابعن������ا هذا الأ

لعلن������ا ن�ش������تطيع الق������ول ب������اأن جمموعة من 

املرجعي������ات ال�شيا�ش������ية ال�ش������ورية و�ش������لت 

اإىل مفه������وم »القيادة« بو�ش������فها منتمية اإىل 

احلق������ل الثقايف، وميك������ن اأن تتاأ�ش�������س على 

بعد ا�ش������رتاتيجي، كما هو احلال يف احلقل 

ال�شيا�شي. ولكن ذلك مل تُتح له فر�شة التحول 

اإىل منظوم������ة ثقافي������ة �شيا�ش������ية تن������اط بها 

وظائف التاأ�شي�س للم�رصوع الثقايف النه�شوي 

التنويري يف �ش������ورية كما على �شعيد الوطن 

مر يراوح يف حالت كثرية  العمومي. وظل الأ

بني النظر اإىل امل�رصوع املذكور مبثابته عماًل 
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أ�شا�شه، وبني العمل عليه من موقع  ثقافياً يف ا

الثقافة وال�شيا�شة كلتيهما معاً.

يف ه������ذا وذاك، كان������ت »املعرف������ة« تثبت 

ح�ش������ورها لدى جميع الفرق������اء تقريباً، مع 

اقرتابها -ب�ش������يغة وباأخرى- م������ن امل�رصوع 

املعني هن������ا لكننا اإذا اأخذن������ا بعني العتبار 

�ش������عوبات ال�ش������تمرارية املادي������ة للمجل������ة، 

واختالف وجهات النظر حول طبيعة املجلة 

ووظائفه������ا فاإنه يبقى �ش������حيحاً القول باأن 

ذل������ك وغريه من عرثات مرت بها، فاإنه يبقى 

�ش������حيحاً اأن نقول، اإن املعرفة ظلت قا�شماً 

م�ش������رتكاً بني اجلميع، الذين حر�ش������وا على 

ا�شتمرارها.

اإن التفريط مب�رصوع ثقايف �شيا�شي فرط 

بفر�ش������ة تاريخية هائلة كان ميكن النطالق 

منها، يف �ش������بيل اإع������ادة النظ������ر، يف الواقع 

ال�شوري جتديداً وتطويراً.

فمجلة املعرفة، متثل، حقاً، حالة ريادية 

تدعو من يعرفها اإىل اإيقاد األف �شمعة و�شمعة 

مبنا�شبة مرور خم�شني عاماً على ولدتها.

وال�ش������يء اجلميل الذي رافق )املعرفة( 

أ�ش������همت يف  يتمث������ل يف تلك الكواكب، التي ا

اإظه������اره     مب������ا يقرتب من ظاهرة »�ش������وق 

أدبية وفكرية« ويعود ف�ش������ل بارز يف  عكاظ ا

ذلك ملن قدم من جهده ونور عينيه الكثري.

ن يف عمرها املديد،   اإذ نحتفي به������ا الآ

فاإمنا نعني �������رصورة تطويرها واإعادة بنائها 

عمقاً و�ش������طحاً، خ�شو�ش������اً باجت������اه ثالثة 

مناح: احلرية غري املنقو�شة عمقاً و�شطحاً، 

وحتويله������ا اإىل جملة ذات بعد عربي وعاملي، 

والعمل املكثف باجتاه تطويرها اإىل واحدة من 

مرجعيات التاأ�ش������ي�س مل�رصوع عربي نه�شوي 

تنويري ببعد تنويري وعقالين ودميوقراطي. 

مر اأن يكون تكري�ش������اً خلم�شني  ولعلَّ هذا الأ

عاماً من ح�شور جملة املعرفة وجعلها لولباً 

يف الفعل الثقايف ال�شوري والعربي.

اأما هذا العمل الكبري ف�شوف يُتّوج باإكليل 

الوهج الثقايف احل�ش������اري، حني توجد اإىل 

جانب »املعرفة« جماّلت اأخرى، تكون مبثابة 

افتتاح مرحلة جديدة من التعددية يف امل�رصوع 

الثقايف النه�ش������وي التنويري، الذي ي�ش������هم 

يف اإنتاجه كل الفئات ال�ش������ورية و)العربية(، 

عالم ال�شوري  اإ�شافة اإىل اإعادة النظر يف الإ

بكل م������ا يجعل منه انطالقة اإىل عهد جديد 

م������ن احلراك الكبري، ال������ذي حتتل »املعرفة« 

وغريها فيه ركناً كبرياً وحا�شماً. 

¥µ
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ن�������ٌة �������ت�������ى.. ُم�������َل�������وَّ َك����������������������ْرٌم.. ع������ن������اق������ي������ُدُه ��������شَ

ب����������������������داُع وال���������������َرُف �����ت�����ه�����ي الإ ِب��������ك��������لِّ م��������ا َي�����������شْ

ف���م���ق���ت���ِط���ٌف ك��������اَن��������ت،  اأن  م������ن������ُذ  َراَف�������ْق�������ُت�������ه�������ا 

����َت����ه����َى ح����ي����ن����ًا وُم�����ْق�����َت�����َط�����ُف م�����ن َك�����ْرِم�����ه�����ا امُل���������شْ

وىل، يف هذا البلد العربي العزيز �س������ورية، التي تقف  تل������ك هي املعرفة.. جمل������ة الثقافة الأ

بهى. ونقف  غنى. والأ ر�س������َن، والأ أزال الأ أنا ما ا ن على �رشفة عامها اخلم�س������ن. لتقول لنا ا الآ

ول، الذين رافقناها منذ ولدتها، لنقول لها: نحن �سعداء، بل وفخورون بكل ما  ادها الأُ نحن، روَّ

�ساعر العروبة والطفولة الكبري.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁

ò

اأنـــــــــا واملعرفــــــــــــــــة

�سليمان العي�سى

❁
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جيال  قدمِت، وما �ستقدمني من عطاء لكل الأ

العربية حيثما وجدت على هذا الكوكب.

�������دُّ ي����دًا  ُ �������ْرم ع���ن���اق���ي���ُده ����ش���ت���ى.. تمَ كمَ

اإىل اجل��دي��د، وُت��ر���ش��ي يف ال�����ُراِث ي��دا

ج����ي����المَ ت���ارك���ًة ه���ا الأ ���مُّ يف ����ش���دِرِ �������شُ تمَ

ى ��دمَ يف ك��ل واٍد م��ن ال��ف��ك��ِر ال��ر���ش��ِن ���شمَ

تلك هي املعرفة..

�سديقتي القدمية..

لو جمع������ُت ما ن�رشْت فيها من ق�س������ائد 

حتى هذا العدد لكان يل ديوان من ال�س������عر، 

أ�سميه: ديوان املعرفة. يُ�سعدين اأن ا

ده يل اأخي و�س������ديقي رئي�س  أكَّ ه������ذا ما ا

التحرير الدكتور علي القيم الذي يُ�رش على 

أثر  ع������داد ا اأن يك������ون يل يف كل ع������دد من الأ

جديد.. ول يجديني اعتذاري بال�ش������يخوخة 

والعجز عن الكتابة. اأمري هلل!

حـــ�ـــســـبـــي َهـــــــبـــــــي  الـــــــذَّ عـــــــيـــــــدِك  يف 

ــــــْة الــــــتــــــحــــــيَّ لـــــــــــــِك  اأَزفَّ  اأَن 

ــــــــٌب حــــــتــــــى الــــــَعــــــَيــــــاء ــــــــَع ــــــــْت ـــــــــــــا ُم اأن

ــــــة ــــــوفــــــيَّ ــــــــُتــــــــنــــــــا ال واأنـــــــــــــــــــــِت رو�ــــــــسَ

ــــحــــِت احلــــــــروُف بــريــ�ــســتــي فـــــــاإذا َتــــرنَّ

ــــــْة ـــــــــَتـــــــــهـــــــــا َعــــــيــــــّي ِعـــــــــنَّ وَطــــــــــــــــــــْوت اأَ

ـــــقـــــَطـــــْت اأ�ـــــس ْن  اإِ ــــــــعــــــــِذري،  ــــــــَت ــــــــْل َف

ِج الــــ�ــــســــنــــوْن ْ ـــــمـــــي عــــــن الـــــــــ�ـــــــــرََّ ـــــَل َق

ِبـــــــــــيـــــــــــديـــــــــــِك مــــــــــــن فــــــر�ــــــســــــانــــــنــــــا

ـــبـــدعـــوْن مـــن يـــنـــرثون ويــنــظــمــون وُي
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وَّل جملة ثقافية ر�س������مية ت�س������در يف �س������ورية, 
أ ينبغي �أن نذكر, يف �لبدء, �أن )�ملعرفة( هي �

بعد �ال�س������تقالل, وجتمع من حولها �لكتَّاب و�ملثقفني. وكانت �ل�س������احة �لثقافية قبلها ت�س������غلها 

»تكتالت« متفرقة, تتخذ لنف�س������ها �س������فًة جتتمع من حولها, مثل »ع�سبة �ل�ساخرين«, و»ر�بطة 

يديولوجي »�لطامح �إىل �لتغيري« وت�ستعني بال�سحيفة �ليومية  �سا�س �الأ �لكّتاب �ل�سوريني« ذ�ت �الأ

�سبوعية �لتي كنَّا نقروؤها ونحن طالب يف �جلامعة, �أغلب  حيناً وب�سحيفة »�لنّقاد« �لثقافية �الأ

حيان. �الأ

اأديب وناقد واأ�ستاذ جامعي. ❁

ò

�شهادة يف )املعرفة(

�شرت د. عبد الكرمي الأ

❁
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تولىّ رئا�س������ة حترير )املعرفة(, يف اأعوام 

�س������تاذ ف������وؤاد  ول الأ التاأ�س������ي�س اخلم�������س الأ

ال�س������ايب, فبدا, يف الفتتاحي������ة التي كتبها 

آذار 1962(, م�سدود العزم:  ول )ا لعددها الأ

»ح�سْدنا كل و�سائل النجاح, وا�ستنفرنا �ستى 

الطاق������ات«. وربط بني �س������عيها اإل املعرفة, 

أ�س������باب البقاء »معرفة  ب�س������فته �س������بباً من ا

ن�س������ان لذات������ه ولكونه وللع������امل من حوله«  الإ

وبني »التطور الداعم للبق������اء«, فاأول, منذ 

ول, ق�سية التحرر القومي العربي  العدد الأ

اهتمام������اً بالغاً جعله يق������ف فيه على اأحوال 

الث������ورة اجلزائري������ة, يف �س������نتها التحريرية 

ت رعاية البحث يف الفكر  اخلام�سة. وا�ستمرىّ

القومي ونهو�سه, من بعد, على مدى ن�سف 

القرن من حياة املجلة, اإل اليوم.

أنها ر�س������مت لنف�سها, منذ اأعدادها  على ا

والتخطي������ط  التوزي������ع  يف  تقالي������د  ول,  الأ

والن�رش جعلت منها اليوم مو�س������وعة �سخمة 

ملع������ارف التن������وع الثقايف, على كل �س������عيد, 

وعلى ال�س������احة العربية قاطبة, الجتماعية 

وال�سيا�سية والفكرية العامة, واإن اأولت جانب 

التخطيط ال�س������راكي يف القت�س������اد رعاية 

خا�سة, ل�س������لته ب�سيا�سة �سورية الجتماعية 

والقت�شادية، واجلانب الفني ال�شاعد على 

أبنائها. يد ال�شباب املختارين من ا

وم������ن تقاليد املجلة امل�ش������تمّرة اأن يتوىل 

وزير الثقاف������ة كتابة الفتتاحية من كل عدد 

 يوحي بثقة 
ّ
أّيامه. وهو تقليد ح������ي ي�ش������در ا

الدولة وا�شتمرار رعايتها الر�شمية للمجلة. 

ول  آنذاك، يف العدد الأ وقد بنيَّ وزير الثقافة ا

حاجة �شورية اإىل جملة ثقافية »جتمع اأقالم 

أ�شار هنا  أبنائها املغرتبني خارج اأر�ش������ها«. وا ا

اإىل قدرة املجلة الر�ش������مية على ال�شتمرار، 

�ش������دار  يف حني تنقطع املبادرات الفردية، لإ

أ�شار، من ناحية اأخرى،  املجالت اخلا�شة. وا

دب والفن يف بحوثها. ورافقت  اإىل اجتماع الأ

القارئ يف كل عدد من اأعدادها، اإىل اليوم، 

حد فن������اين القط������ر، مرفقة  لوحة فني������ة لأ

ي حا�ش������ة التذوق  بتحلي������ل فني �رصي������ع، ينمِّ

الفني يف القارئ.

ت�ش������فحُت، يف هذه املنا�شبة، اأكرث اأعداد 

املجل������ة، فات�ش������ح يل، جناحه������ا يف اإم������كان 

دبية  ا�شتخال�س �شورة لت�شاري�س احلياة الأ

والفكري������ة يف القطر، منذ منت�ش������ف القرن 

املا�شي اإىل اليوم، و�شد بع�س الثغرات فيها: 

أثراً غري  اأ�ش������وات بع�س من رحلوا ومل يرتكوا ا
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�شهادة يف )املعرفة(

أ�شماء بع�س من اختفت  ما كتبوه يف املجلة، وا

أو الفكرية،  دبية ا أ�شماوؤهم من ال�ش������احة، الأ ا

أو غاب������ت عنه������ا م������دة طويلة، اإ�ش������افة اإىل  ا

�شت لق�شايا بعينها، مثل ق�شية  اأعداد ُخ�شِّ

أو  »اللغ������ة العربية والع�رص« )الع������دد 178(، ا

أدب������اء خمتارين طبع������وا بطابعهم  ملفكرين وا

مْت، من جهة اأخرى، ما  بع�س وجوهها. وقوَّ

ي�شدر عن وزارة الثقافة يف �شورية من هذه 

الكتب يف �ش������تى جوان������ب الفكر، ما نفتقد 

خرية، ونتمنى  �شف، يف ال�شنوات الأ أثره، لالأ ا

لو اأعادوا النظر فيه.

دافعْت عن احلداثة والتحديث، واهتمْت 

دباء  بالرتجم������ة عن اأعالم الغربي������ني من الأ

واملفكرين، ورعْت اأدب املغرب العربي ونقلْت 

اأطرافاً من ن�ش������اطه امل�رصحي، يف موا�ش������مه 

املختلف������ة )العدد 48( وتتبَّع������ْت مهرجاناته. 

وعنيت باأخب������ار املراكز الثقافي������ة الدولية. 

وعر�ش������ت لل�ش������ادر اجلدي������د م������ن الكتب، 

واحتفلت باأعياد املج������الت العربية وببع�س 

عداد  معار�س الت�ش������وير. واأج������رت، منذ الأ

وىل، حواراٍت فكرية ومقابالٍت مع بع�س  الأ

أع������الم الفكر. وب������دا التفاتها اإىل مو�ش������وع  ا

»العربية يف لغة العلوم وم�شطلحاتها« متداً 

عل������ى اأعداٍد خمتلف������ة. ومل تُغفل املو�ش������يقى 

ْقنياتها. وبدت حما�شتها يف  ومهرجاناتها وتمِ

ن�رصة ق�ش������ايا حمددٍة مت�������س جوانب احلياة 

هابة  الجتماعي������ة، قوية جداً بلغ������ت حّد الإ

بنَُخب املثقفني »اأن يدفعوا لها زكاة ثقافتهم« 

)العدد 60(، وي�شت�شيئوا فيها بتجارب الأمم 

خرى )هولندة مثاًل وال�ش������ني(. ومل تُخفمِ  الأ

املجل������ة اهتمامها باجلان������ب الجتماعي ولو 

دب������ي )العدد  وقع على ح�ش������اب اجلانب الأ

نف�شه 60(.

دب العرب������ي يف املهجر �ش������فحات  ول������الأ

أدبه������ا  وا الفل�ش������طينية  وللق�ش������ية  طويل������ٌة. 

�شفحاٌت ل حُت�ش������ى فيها، وقفُت، يف عدٍد 

من اأعدادها، على وقائع الندوة التي اأقامتها 

أيامها الثالثة، ونقل������ْت فيها وثائق  له������ا، يف ا

أ�شا�شية )العدد 71(. ومعلومات ا

وخ�ش�شْت عدداً للق�شة الق�شرية، وعدداً 

للم�رصح والثقافة امل�رصحية )العدد 34(، مبا 

ي�شبه اأن يكون ر�شداً علمياً مو�شوعياً لن�شوء 

دبية  جنا�س الأ احلركة النقدية لل�ش������عر ولالأ

النرثية.

أديبًة و�ش������اعرًة و�شحفيًة  أة ا وُعنيْت باملرا

وباآخ������ر  العلمي������ة،  وبالثقاف������ة  وباحث������ًة. 
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ع������ادة كتابة  أقام������ْت ندوة لإ م�ش������تجداتها. وا

تاريخنا القومي، وا�ش������رتكْت يف تكرمي بع�س 

رجالن������ا )تكرمي ال�ش������اعر اجلواهري العدد 

.)385

أغ������رْت اأفراد النا�س بالق������راءة، وقدمْت  ا

لهم بع�س كتب الوزارة لتدفعهم اإىل قراءتها 

وال�شرتاك فيها.

حملْت بع�س رياح العا�ش������فة التي هبَّْت 

�رصار  اإثر هزمية �شنة 1967، يف �شورة من الإ

والقه������ر. ودافعْت بوعي عن ال������رتاث، اإذ ل 

ميكن نه�ش������ة اأن تتقدم على فراٍغ ح�شاري 

)الرتاث والفلكلور – العدد 180(. 

تاريخ حافل ل ت�شعه ال�شفحات، وقد ل 

�شارة اإليه. تكفي الإ

¥µ
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حملتني )املعرفة(.. ومنحتني جذوَة الكتابة.. 

بداُع اإال به! .. فاكت�شفُت اأنها جذوُة الع�شق الذي ال يخرُج االإ

َحَملَْت ال�ص������اُم ومنذ القرن التا�ص������ع ع�رش وهَج البث الثقايف العربي عرب اإ�صدار كان جديداً 

يف ذلك الوقت ه������و )املجلة(.. وعلى امتداد هذه الفرتة عرف تاريُخ املطبوعات العربية مئاِت 

أو ثابتة.. وي�صعب اأن حتمل )جملة(  املجالت.. مل تكن بتاأثري مت�ص������اٍو وال با�صتمرارية مت�صاعدة ا

اال�ص������تمرارية الزمنية والثبات يف �ص������وية املو�ص������وعات وزخمها وتبقى مع ذلك حاملًة بو�صوح 

أو اإىل اأي خٍط مناوئ للثقافة  ومبا�������رشة لهوية ثقافة عربية ال تقبل الرتاجع اإىل اأي خٍط خلفي ا

باحثة يف الرتاث العربي )�سورية(. ❁

ò

)املعرفة(..

نبلية  نحتاُج اإىل هذه الكلمة ال�سُ

د. بغداد عبد املنعم

❁
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العربي������ة.. هي اإذاً )جمل������ة املعرفة( العربية 

أداوؤها وهدُفها معاً  ال�س������ورية.. ا�س������ُمها هو ا

ن، وا�سُمها هو  منذ خم�س������ن �س������نة وحتى الآ

التعبئُة املعرفيُة العميقة الهادئة.. تخطيُط 

مو�س������وعاتها ال�سهرية يت�س������كل من امللفات 

دبية  الفكرية الثقافية والبحوث التاريخية والأ

والجتماعي������ة والرتاث والفن������ون وجانباً من 

ثار والفن الت�س������كيلي واملو�سيقى.. وامللف  الآ

بداعي الدائم من ال�سعر والق�سة.. الإ

انطلق������ْت اأوىل اأعدادها بعيد منت�س������ف 

القرن الع�رشي������ن وما زالت حتم������ل كلماِتها 

واأهداَفها اإىل القرن اجلديد بظروفه ال�سعبة 

أول������دْت حركاٍت ثقافية عاملية غاية يف  التي ا

أْن اأطلقْت م�س������طلحاتها  اخلطورة ما لبثْت ا

يف كل العامل لتبداأ ظاهرة �س������لبية هي العوملة 

واأخطرها العوملة الثقافية.. 

َم������ْت )املعرف������ُة( املج������الت الفكرية  قدَّ

باإخراجاٍت ر�س������ينة ومتوازن������ة حفظت بها 

�سا�س������ية للثقاف������ة العربية ومنها  الهيكلية الأ

�َسلَّْت خيوَط احلداثة والتجديد، فظهر على 

������اب واملفكرين حاملن  �س������فحاتها كباُر الُكتَّ

اأبحاثه������م ونتائجه������ا وحواراته������ا التي كانت 

أ�س������ماءٌ وكلمات ل تُن�س������ى،  ت�س������تمر، وكانت ا

جيال  أ�س������اتذة الأ الدكت������ورة جناح العطار، وا

�س������اكر الفحام وفاخر عاقل وحزمٌة �سوئية 

بعاد.. وظهرْت  وا�سعة كثرية الجتاهات والأ

بح������وٌث نوعية يف علم الجتماع والفل�ش������فة 

ثار ويف  ع������الم.. واأبحاٌث نوعي������ة يف الآ والإ

تاريخ العلم ويف الرتاث. وا�ش������تمر القا�شون 

وال�ش������عراء يف التوقيع على �ش������فحاتها، فما 

زالت �شفحاُت املجلة تزداُن بق�شائد �شاعر 

الطفولة والوطن ال�ش������اعر الكبري �ش������ليمان 

العي�شى.. 

أق������وم برتتيب  من������ُذ �ش������هور وبينما كنُت ا

مكتبت������ي البيتية، عرثُت عل������ى اأعداد قدمية 

من جملة املعرفة، كان اأقدمها العدد ال�شاد�س 

وتاريخ������ه /اآب– 1962/ اأي اأن هذا العدد 

أوراَقُه.. ن�ش������َج  ولد قب������ل ولدتي.. َقلَّبْ������ُت ا

�ش������فُر فيها تعباً وتق�رصاً، وخرجْت  اللوُن الأ

أنها رائحٌة  تقها رائح������ُة الزمن غ������ري ا م������ن عمِ

م�ش������بعة بال������روح.. قلَّبُْت الكلم������اتمِ يف هذا 

العدد التاريخ������ي: كان رئي�س التحرير فوؤاد 

ال�شايب، وكان املحور الرئي�س للعدد )العلوم 

الجتماعي������ة( وَحَملَْت مو�ش������وعاتُُه عناوين 

مهم������ة، منها هذا العن������وان الثوري احلداثي 

)ثورة عل������ى التاأريخ العرب������ي( للدكتور عزة 

الن�������س. ودرا�ش������ٌة كان عنوانها )كيف تعرب 

�شبان وتفرجن امل�شلمون( ملحمد جميل بيهم  الإ

حمد �شوكت ال�شطي..  و)املجتمع العربي( لأ

ومو�شوعات اأخرى. 

وما لفت انتباهي اأن هذا العدد القدمي 

�شمَّ مقتطفات �ش������عرية ل�شاعر الهند الكبري 
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رابندرانات طاغ������ور بعنوان )الرياعات( قام 

بتعريبه������ا الدكتور بديع حقي.. وامل�ش������ادفة 

املث������رية يف وق������وع ه������ذا الع������دد بي������دي اأن 

)املعرف������ة( يف عدده������ا املمت������از الفتتاحي 

للعام اجلدي������د /2011/ وه������و العام الذي 

بلغت فيه اخلم�ش������ني،حملْت كلمُة العدد فيه 

عنواَن )طاغور من اأجل عامل ي�ش������ودهُ الوئام( 

لرئي�س التحرير الدكت������ور علي القيم عابراً 

ْذق املثقف لر�شالةمِ طاغور ال�شعرية  بقلممِ وحمِ

ا يف ذاك العدد القدمي فمما  مَّ
أ ن�شانية. وا الإ

�شجلَتُْه املجلُة ل�شاعر العامل لعام 2011 نب�شاً 

�ش������ديدة الواقعية..  �شديَد الرهافة لتجربة 

من تل������ك الرياعات )اإن ال�ش������عاَع الذي ميالأ 

ال�شماَء يبحث عن حدوده يف قطرة الندى(.. 

ألي�ش������ْت كلم������ات عابرة للجغرافي������ا وللزمن  ا

قدمتها )املعرفة( على �ش������فتي قرنني لتقول 

نَّ هناك 
أ عرب كلمات طاغور الغامرة املنغمرة ا

ن�ش������ان لن يُدرَك يف  يف قطرة الندى مدى لالإ

اإفرازات العوملة وم�شطلحاتها املُريبة..؟؟

كان ذاك ه������و العدد ال������ذي ولد قبلي.. 

أيلول- 2004/  لكنني ولدُت يف العدد/492 ا

وىل بحثاً تراثياً  حني ن�رصْت يل املعرفة للمرة الأ

بعنوان )نحو تاأ�ش������يل عرب������ي لتاريخ العلوم 

العربية( ومنذ ذلك التاريخ زرعتني )املعرفُة( 

يف �ش������طورها وجدلتني يف حربها وورقها.. 

وما لبثْت اأن اأعطتني املدى واجلدية والتنوع 

عرب �شخ�ش������ية رئي�س حتريرها الدكتور علي 

القيم بحا�ش������ته الثقافية احلادة و�شخ�شيته 

الن�شطة احليوية التي حتمل املبادرة والتاأثري 

أية  وال�شتقطاب وتلك �رصوٌط ُمهمة يف جناح ا

)جملة( فال يكفي يف القائمني عليها امتالك 

أو اأدبي اأو حتى بعد اإداري بحت..  بعٍد فكري ا

بل حتتاج املجلة كحامل ثقايف ا�ش������رتاتيجي 

ملثل هذه ال�شخ�شية ال�شانعة بهدوئها وثقة 

خرين بها..  الآ

)املعرفة(.. ومنحتن������ي جذوةَ  حملتن������ي 

أنها جذوةُ الع�شق الذي  الكتابة.. فاكت�شفُت ا

بداُع اإل ب������ه!.. منحتني الكلماتمِ  ليخرُج الإ

ها..  و�شورةَ الكلمات واحتمالتمِ

ن تكاثفُت  ول وحت������ى الآ ومن������ذ املقال الأ

َدْت بتالتي يف تربتها  يف )املعرف������ة(.. ومت������دَّ

الواثق������ة، كان منه������ا الدرا�ش������اُت واملقالت 

الفكري������ة الثقافي������ة واملعماري������ة ويف تاريخ 

والدم�ش������قية  احللبية  واملق������الت  املدين������ة، 

ولطاملا  عالمية..  والإ دبية  والأ والفل�شطينية 

ثرَي الذي  احت�َشنَْت )املعرفُة( ذلك ال�شيَء الأ

دب.. لتمنحني ثقًة متزايدة  اأخاف عليه: الأ

أنا موؤمنة به ومبا اأحبُه.. مبا ا

لق������د َمثَّلَْت )املعرفُة( عرب خم�ش������ني من 

ال�ش������نني حاماًل ثقافي������اً وُمنتج������اً معرفياً.. 

ثَر  فالثقافُة لي�شت حيادية، اإنها ترتُك ذلك الأ

يقاعات الال  �������رصة.. الإ الدائ������م.. النكهَة الآ
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متناهية تلك التي هطلت من اآخر الكالم اإىل 

أوله..ننتف�ُس مع قلب طائر الفينيق.. نخرُج  ا

م������ن الرماد اإىل ط������ني احلب لن�ش������نَع اللغَة 

اجلديدة مل�ش������تقبٍل ن�شهُد �ش������وَءهُ.. خم�شون 

َجْت بالذهب: �شنة تُوِّ

اأنتم كونوا �ساهدين اأين قد اأديُت واجبي

كالكيميائي املتمكن كالروح ال�سامية

�سياء جوهرها قد ا�ستخرجُت من كل الأ

و�سنعُت منها ذهبًا

أُ كتاباً طوياًل عري�ش������اً فال  اأحياناً نق������را

جن������ُد ال������روح.. اأحيان������اً نحت������اج اإىل هذي 

الكلمة ال�ش������نبلية.. كاأنها )ال������روح(.. نحتاُج 

هارمونيها.. واأن ن�ش������تخرَج ذهَبها.. الذهب 

�شعاع..  الذي تكاثَف اإىل درجة الإ

اأَْت  زرعْت )املعرفُة( الكلماتمِ ال�شنبلية وتنَبَّ

ْت  يجابي������ة والتغرّيي������ة.. وتَلَقَّ مبوا�ش������مها الإ

������اأْت مبرجعيته فاأعطتُه  ح�ش������اَد الكبار وتنبَّ

التاأ�شيَل وفر�شَة التاأريخ.. وعلى �شفحاتها 

لَْت التجارُب الثقافية  الكثرية عرب ال�شنني �ُشجِّ

الكربى يف �شورية وكانت ج�رصاً باجتاهني اإىل 

خرى يف العامل تلك التي حاورْت  التجارب الأ

الثقافة العربية، وكانت كذلك ج�رصاً لو�شول 

دبي������ة ذات املحتوى  التج������ارب الفكرية والأ

ن�شاين العميق. الإ
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�ص������ابقاً كان������ت يل اأمنية وقد حتققت. تطلع������ت اإىل اأن تظهر يل ق�ص������ة يف جملة )املعرفة( 

التي كانت ت�ص������در عن وزارة الثقافة يف بداية ال�صتينيات من القرن املا�صي، وخا�صة اأن رئي�س 

طمح اأن يكون يل اأكرث من ن�س يف  منية لأ آنذاك هو )فوؤاد ال�ص������ايب(. ومنت تلك الأ حتريرها ا

تلك املجلة التي كّنا نتطلع اإليها باإعجاب واحرتام. 

كرث عمقاً وجدية بني املطبوعات ال�ص������ورية،  دب اأن املجلة هي الأ  وتبني لرجال الثقافة والأ

أنها بدت ت�ص������اهم يف اإعالء �ص������اأن املجالت العربية. ويبدو اأن فوؤاد ال�ص������ايب رجل الفكر  كما ا

بداع كان يعود اإليه ف�صل كبري. والإ

❁ اأديب وناقد وم�رَحي �سوري.

ò

ن�صف قرن من اأوراق تبحث عن املعرفة

�صهادة: وليد �إخال�صي

❁
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وقد غمرين فرح الكاتب امل�س������تجد يوم 

ن�رشت جمل������ة املعرفة ق�س������ة )الديك( التي 

غام������رت باإر�س������الها اإىل اإدارة املجلة. وكان 

ول يف  ق������د خي������ل يل اأن ظه������ور الق�س������ة الأ

)الربنام������ج الثاين( ال������ذي كان يعده )جورج 

ر�سالها  ذاعة دم�س������ق، ميهد لإ طرابي�سي( لإ

اإىل )املعرفة(.

ن�رشت الق�س������ة ف�سعيت اإىل اإدارة املجلة. 

وكان ا�س������تقبال فوؤاد ال�س������ايب يل يف مكتبه 

حدثاً يف اإثارة م�ساعري، وهكذا تدفق ال�سكر 

من ل�ساين على ا�س������تقباله لق�ستي ولوجوده 

أ�������س م�رشوع ثقايف اأجده لئقاً. اإل اأن  على را

الرجل ما لبث اأن دعاين اإىل جولة يف غرفة 

اأخرى من املبنى، فتبعته.

الغرفة املعتمة التي ق�س������دناها اأ�س������يء 

ثاث ول  الن������ور فيها فاإذا هي خالي������ة من الأ

أكيا�س عديدة ت�س������تند اإىل  حتت������وي اإل على ا

اجلدران، وكاأنها يف خمزن مل اأدرك حمتوياتها. 

قال يل فوؤاد ال�سايب اأن اأك�سف عن اأي واحد 

كيا�������س ففعلت. وجعلت اأقلب يف  من تلك الأ

عرث على درا�س������ات وق�س�س  اأوراق الكي�س لأ

أ�س������عار وخواطر لكتاب م������ن اأنحاء الوطن  وا

ح�������س باأن الكثري من خال�س������ة  العرب������ي، ولأ

بداع قد جتم������ع يف غرفة املونة  الفك������ر والإ

الثقافية هذه.

واإذا ما عدن������ا اإىل املكتب فاجاأين رئي�س 

التحري������ر بقول������ه اإن ال�ش������نوات القليلة من 

عم������ر املجلة ق������د جعلت الكت������اب من داخل 

�ش������ورية وخارجها يقبلون عليها، ونحن نقوم 

ب������كل اجلهد للبحث عن اأف�ش������ل ما عندهم 

ليكون بني دفتي املجلة، واأ�شاف باأن ق�شتك 

)الديك( خ�شعت لهذا اجلهد.

أ�ش������فار  ويف �ش������نوات لحق������ة، كانت يل ا

أ�ش������اهد جمل������ة املعرفة يف  خارجي������ة فب������ت ا

مكتبات واأر�ش������فة بائعي ال�شحف يف بلدان 

أننا  كتون�������س واملغرب وم�رص، واأح�س بالفخر ا

يف �ش������ورية قد ا�ش������تقطبنا اهتمام������اً ثقافياً 

�ش������اركنا جمالت به كانت ت�ش������در يف اأقطار 

اأخرى. كانت جملة املعرفة كما نراها ويراها 

مثقفوا العرب �شوتاً متميزاً، لنا فدميومتها 

أ بتاأ�شي�س  على مدى ن�ش������ف القرن قد ابتدا

جيد لها.

أ�ش������علت  ا وفاة فوؤاد ال�ش������ايب كان حدثاً 

ماأ�ش������اته احل�رصة يف قل������وب املثقفني، ولكن 

املجل������ة مل تتوقف، وتعاق������ب عليها رجال من 

ب������داع. ومازلت اأذكر حماولة  اأهل الفكر والإ

)خلدون ال�شمعة( �شكرتري التحرير يف فرتة ما  

وهو يحاول اخلروج من اإطار املجلة الوقور، 

م�ش������رتكاً مع )زكريا تامر( رئي�������س التحرير 

اإن �ش������حت ذكرياتي، يف اإح������داث تغيري يف 

ال�شكل قد ي�ش������ايره تطوير يف امل�شمون، اإّل 

اأن الع������دد اجلديد قد بق������ي مالزماً جدران 
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ن�صف قرن من اأوراق تبحث عن املعرفة

دارة، واأجه�ش������ت جتربة التجديد  غرف������ة الإ

أتل������ف العدد وع������ادت املجلة اإىل �ش������كلها  فا

التقليدي الذي حر�ش������ت الوزارة عليه منذ 

ظهور املجلة.

لقد غاب عني ا�شم َمْن اأطلق على املجلة 

ا�ش������م املعرفة، فهل يظهر يل اأحدهم �ش������بب 

تلك الت�شمية التي نكن لها الحرتام املطلق، 

فاملعرفة عنوان يدل على طموح يف ا�شتقطاب 

بداعي، ول اأظن  ن�شاطات العقل النظري والإ

اأن ا�ش������تمرار �شدور املجلة على مدى ن�شف 

الق������رن اإّل دللة على ثبات نوع من التقاليد 

التي نح������ن بحاجة اإليه������ا. وكانت املجالت 

أ�شامة(  التي اأ�ش������درتها وزارة الثقافة مثل )ا

و)احلي������اة امل�رصحية( و)احلياة الت�ش������كيلية( 

و)احلي������اة املو�ش������يقية(، وذل������ك بتوات������ر مع 

أماً تر�ش������ع من  )املعرفة(  مبا يجعل الوزارة ا

أنواعاً خمتلفة م������ن احلليب الثقايف  ثدييه������ا ا

اجليد.

اأمتنى يف نهاية �شهادتي اأن ت�شدر لئحة 

باأ�شماء روؤ�شاء واأمناء التحرير ملجلة املعرفة 

منذ بداية �شدورها وحتى يومنا هذا، ويبني 

تاري������خ التزامهم العمل وفرتة ا�ش������تمرارهم، 

حياء  وذلك حلاجتن������ا اإىل اإيقاظ ذاك������رة الأ

منا.     
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-1-

أن�سئت، قبل ن�س������ف قرن، و�سهدت مراحل تاأ�سي�سها، مرحلة  كنت ل�س������يقاً ب�»املعرفة«، منذ ا

ديب الكبري املرح�م ف�ؤاد ال�س������ايب رئي�س������اً لتحريرها، فكان اأول رئي�س  مرحلة، منذ �س������مي الأ

�ستاذ �سف�ان قد�سي، ثم ال�سديق زكريا  ديب الكبري اأديب اللجمي، ثم الأ حترير لها، مروراً بالأ

تامر، مدَّ اهلل يف اأعمارهم، حتى ت�س������لمها الدكت�ر علي القيم، فاأينعت، وزادت �سفحاتها التي 

آفاقاً، اأغنتها، وجعلتها يف طليعة املجالت العربية، �ساحبة الخت�سا�س  أدباً و�سعراً وا ت�سم فكراً وا

نف�سه.

اأديب وقا�ص �سوري . ❁

ò

جتربتي يف و�سيلة تثقيف رائعة: 

)املعرفة(

عادل �أبو �شنب

❁
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جتربتي يف و�سيلة تثقيف رائعة: )املعرفة(

أ�ش������كر الظ������روف الت������ي مكنتن������ي من  وا

�ش������هام يف حتريرها يف خمتل������ف اأدوارها،  الإ

منذ تاأ�شي�شها وحتى اليوم يف مقالت وق�ش�ص 

ت�ش������بث بهذه  وحواريات كان������ت دافعاً يل، لأ

جيال ترتوي من  املجلة التي تعاقبت عليها الأ

غذائها املعريف، وتدفع لقاء ذلك ثمناً قلياًل، 

أبداً، اأن جتعل املعرفة  نها اأرادت وتري������د، ا لأ

خدمة جليلة تقدمها وزارة الثقافة، بنفقات 

ب�ش������يطة، فال عج������ب اإن فق������دت اأعدادها 

مبجرد نزولها اإىل ال�شوق، وهي ميزة حت�شب 

لوزارة الثقافة ولرئي�ص حتريرها ال�ش������ديق 

الدكتور علي القيم، الذي ل يدخر جهداً يف 

تغذيتها دائماً باأغنى اآفاق املعرفة.

-2-
ن�������رت يف »املعرفة« عل������ى دفعات املادة 

وىل م������ن كتاب������ي »�ش������فحات جمهولة يف  الأ

تاريخ الق�شة ال�ش������ورية« وبالطريقة نف�شها، 

مادة كتاب������ي »بواكري التاألي������ف امل�رحي يف 

�ش������وريا«، وف�ش������ولً اأوىل من كتابي »م�رح 

عربي قدمي« وق�ش�ش������اً كثرية ونبذاً من كتب 

أنها  أته������ا، وغريه������ا، فكنت كم������ن يعتقد ا قرا

جملته اخلا�شة، ومما ل �شك فيه اأن الكتاب 

خرين،  دب������اء واملفكري������ن والباحث������ني الآ والأ

ي�شعرون ال�شعور نف�شه، فاملجلة هي جملتهم 

ثرية التي �شمت نتاجاتهم التي �شارت كتباً  الأ

وو�شائل تثقيف يتلقاها القراء املتلهفون اإىل 

املعرفة، باإح�ش������ا�س التلميذ الذي يغرف من 

املعرفة ليزداد متكناً من الثقافة العامة.

-3-
لقد م�ش������ى على اللقاءات التي اأجريتها 

دباء واملفكرين والباحثني، ن�ش������اًء  مع كبار الأ

ورجالً، اأكرث من �ش������بع �ش������نوات متوا�ش������لة، 

م�ش������تمداً يف ا�ش������تمراري، بهذه املهمة التي 

لي�شت �شهلة، حما�شة للعمل فيها، من حما�شة 

العاملني فيها، الذين اأ�رصوا على ا�شتمراريتها 

أبالغ  وتطويرها من ح�شن اإىل اأح�شن، ول�شت ا

اإن قلت اأن اأعداد جملة »املعرفة« ت�شكل كتباً 

متنوع������ة، ملوءة باجليد واجلديد، وها هي 

اءها يف مطلع كل �ش������هر باأكرث من  تطالع قرَّ

أ�شماء م�شهورة واأبحاثاً  ثالثمئة �شفحة ت�شم ا

آفاق������اً من املعرفة، بحيث تكون هي  فكرية وا

نف�ش������ها البذرة النادرة لتاأ�شي�س مكتبة هامة 

تليق بكل قارئ مثقف.

¥µ



مع املعرفة يف عيدها الذهبي

العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد  570    اآذار  2011 40

أو  أنها تلبي حاجة لديك، ب�صفتك قارئاً � �أن تنتظر �ص������دور جملة من �صهر �إىل �ص������هر، يعني �

كاتباً.

و�ملعرفة تُنتظر..

حد�ث  ينتظرها �لقارئ ليطلع على �جلديد يف طيف و��ص������ع م������ن جمالت �ملعرفة، ومن �لأ

�لثقافية... وينتظرها �لكاتب لريى ��صمه على �صفحاتها، فيطمئن �إىل و�صول �صوته �إىل �لقر�ء، 

أي�صاً. ل يف �صورية فح�صب بل يف �أرجاء �لوطن �لعربي، ورمبا فيما ور�ءه �

فما �لذي تفعله �ملعرفة لت�صتحق هذه �ملكانة �لفريدة يف عامل �لثقافة؟ 

❁ باحثة ومرتجمة واأ�ستاذة يف جامعتي دم�سق و�سنعاء �سابقًا.

ò

مع املعرفة يف عيدها الذهبي

�أ.د. ملكة �أبي�ض

❁
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مع املعرفة يف عيدها الذهبي

يالحظ بادئ ذي بدء:

اأن املعرف������ة منتظم������ة ت�ص������در يف مطلع 

كل �ص������هر، فيع������رف الق������ارئ مت������ى يبحث 

ي�صال  عنها، ويعرف الكاتب كيف ي�ص������تعد لإ

اإنتاجه اإليها. وهي م�ص������تمرة منذ �صدورها 

ول قب������ل ما يقرب من ن�ص������ف قرن، على  الأ

أبواباً ثابتة � �ص������اأنها �صاأن  ما اأعلم، وت�ص������م ا

معظم الدوري������ات � وه������ي: افتتاحية العدد 

لوزير الثقافة، وكلمة العدد لرئي�س التحرير، 

ب������داع، واآفاق  والدرا�ص������ات والبح������وث، والإ

حداث  املعرفة، وح������وار العدد، ومتابعات لالأ

الثقافي������ة، وكتاب ال�ص������هر. اإل اأن هناك باباً 

اإ�صافياً بعنوان اآخر الكالم، واهتماماً خا�صاً 

بالغالف.

وما يهم هنا، على كل حال، لي�س العناوين 

بل امل�صمون.

ويف �ص������بيل تكوين فك������رة معمقة بع�س 

ال�ص������يء عن الروؤية التي تق������ف وراء املجلة 

عداد العائ������دة للعام  هه������ا، جمع������ُت الأ وتَُوجِّ

2009 وتفح�ص������تها بقدر من الدقة. فلفتت 

انتباهي نقاط عدة اأوجزها فيما يلي:

ت�صدر »املعرفة« عن روؤية عربية تقدمية 

�صاملة، عميقة اجلذور يف الرتاث، ومنفتحة 

على العامل يف اأح�ص������ن اأحواله. وهذه الروؤية 

تطال������ع القارئ مبجرد اأن ي�ص������ع العدد بني 

يديه.

أ بالغالف: ولنبدا

أو �ش������ور  اإن الغالف لي�س جمرد ر�ش������وم ا

تزييني������ة، بل عر�س خمتار بدقة جلانب هام 

من جوانب املعرفة، وهو الفن الت�شكيلي. اإنه 

يتكّون يف �شفحاته اخلارجية والداخلية من 

النتاج الفني املتميز لفنانني حمليني وعامليني 

يف املا�ش������ي واحلا�رص، ومن الكنوز الثقافية 

املكت�شفة، التي ت�ش������ل القارئ برتاث وطنه، 

وبالرتاث العاملي.

أ  ذلك اأن املعرفة تعّد الفن جزءاً ل يتجزا

آة  من عاملها وم�شوؤوليتها، وجتعل غالفها مرا

ملا ت�شم �شفحاتها.

اإن الغ������الف يعّرفنا باأ�ش������ماء مثل �ش������عد 

يكن، ونزيه فرحات، ومدوح ق�شالن، وخلود 

ال�ش������باعي، وهائلة الوعري... ويرينا �شورة 

»قلعة احل�شن« التي تعود اإىل القرن الثامن 

ع�رص، و»نُ�ش������باً �ش������رياميكية تزّين �ش������واطئ 

تون�س«، ولوحة »تدمر وزنوبيا« بري�ش������ة فنان 

اأوكراين، و»مقربة الفر�شان ال�شل�شالية« يف 

ال�ش������ني.. كما يرينا �شفحتني من خمطوط 

طب������اء« لبن  نب������اء يف طبقات الأ »عي������ون الأ

أبي اأ�ش������يبعة، ومنحوت������ات عاجية م�رصية  ا

م������ن اأوغاريت... اإنه بح������ق، معر�س للفنون 

ثرية، ت�ش������عه املعرفة  الت�ش������كيلية والكنوز الأ

بني ي������دي القارئ لتنمية معرفته وذائقته يف 

غلفة بع�شاً اإىل  هذا املجال. وحني جتمع الأ
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بع�س، ت�ش������بح لدى القارئ مو�شوعة فنية ل 

تقدر بثمن.

ولننتق������ل اإىل الكلمات الر�ش������مية )كلمة 

الوزارة وكلمة العدد(:

�شحيح اأن هذه الكلمات تتاأثر بالق�شايا 

ح������داث العام������ة التي تاأتي يف �ش������ياقها،  والأ

ف�ش������اح عن هذه الروؤية  ولكنها تبادر اإىل الإ

ال�شاملة كلما �شنحت لها �شانحة.

فحني نتابع »كلمة وزي���ر الثقافة« خالل 

العام 2009 جند بالفعل مو�ش������وعات تت�شل 

حداث اجلارية مثل: بالأ

الع������دد )552( العرب والهند.. ج�ش������ور 

الثقافة؛

)العدد 553( اآفاق التغيري املرتقب.. مع 

أوباما احلكم يف الوليات املتحدة؛ ت�شلم ا

واحتفاليته������ا  القد�������س   )554 )الع������دد 

الثقافية؛

)الع������دد 555( ح������وار احل�ش������ارات يف 

ا�شتانبول.

أي�ش������اً مو�شوعات ذات �شلة  ولكننا نرى ا

بالرتاث مثل:

)العدد 556( اجلزري كبري املهند�ش������ني 

)1136-1206م/ القرن ال�شاد�س الهجري(. 

ولهذا العاملمِ من منطقة اجلزيرة ال�شورية 

كتاب �ش������هري هو »اجلامع ب������ني العلم والعمل 

تاب  أنه كمِ النافع« الذي اأجمع الباحثون على ا

�������س يف علم امليكاني������ك، وله اخرتاعات  �شِّ
موؤ

علمية وا�شعة. وتقول الكلمة: اإن الغر�س من 

تاأمل الرتاث العلمي العربي العظيم، ا�شتعادة 

�ش������المي وقدرته  الثقة بالعق������ل العربي والإ

على الكت�ش������اف والخ������رتاع، ورد املقولت 

�ش������المي  أو الإ الت������ي تزعم اأن الفكر العربي ا

كان فكراً غيبياً مذعناً وم�شت�ش������لماً ل ي�شاأل 

ول يحاور ول يكت�شف.

وهناك عناوين اأخرى ل تقل اأهمية عن 

ه������ذا، مثل )العدد 547( اللغات يف �ش������ورية 

القدمية، 

والع������دد )550( البع������د الك������وين لرتاثنا 

العربي.

والق�شية نف�شها، ن�شادفها يف كلمة رئي�ص 

التحري���ر. فالطابع الغالب عليها هو تغطية 

اأحداث عامة، مثل:

العدد )546( كيمياء احلوار على �شفاف 

املتو�شط؛

والعدد )550( موؤمتر العالقات ال�شورية 

� اللبنانية؛

والعدد )551( احلوار بني احل�ش������ارتني 

العربية وال�شينية.. اإلخ.

اإل اأن د. علي القيم يغتنم منا�شبات خا�شة 

أي�ش������اً للتعريف باأعالم الثقافة ومنجزاتهم  ا

مثال ذلك: )العدد 547( »�شقراط« املو�شيقا 

العربية، الذي يتحدث عن من�شور الرحباين 



43 العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد  570    اآذار  2011 

مع املعرفة يف عيدها الذهبي

مبنا�ش������بة رحيله؛ والع������دد )553( البارودي 

واملعري واملو�ش������يقا، ال������ذي يتحدث فيه عن 

الدور ال�شيا�ش������ي والثقايف لل�شاعر واملنا�شل 

الدكتور فخري البارودي؛ 

والع������دد )554( بودل������ري الع������رب )علي 

اجلن������دي( مبنا�ش������بة رحيله. وتع������ود اأهمية 

هذا املقال ب�ش������كل خا�س، اإىل اأن ال�ش������اعر 

علي اجلندي مل يحتل املكانة التي ي�ش������تحقها 

دبية على الرغم من �ش������عره  يف ال�ش������احة الأ

املتميز.

كم������ا اأن رئي�������س التحرير يفتح لنف�ش������ه 

م�ش������احة اأخرى يف نهاية املجلة بعنوان »اآخر 

غناء املعرفة بجوانب ثمينة مل تت�شع  الكالم« لإ

أو كتاب������ات الباحثني. ومن  لها كلمة العدد، ا

اأمثلة ذلك:

الع������دد 548 � ثقافة احل������وار مع الذات. 

وفيه نقد لثقافتنا العربية يف و�شعها الراهن، 

باأنه������ا »يغلب عليه������ا الطابع ال�ش������تهالكي، 

ح�شا�س العميق بالهوية«؛ وتفتقد الإ

والعدد 550 � الثقافة م�شدر القوة. ينتقد 

فيها النقل الثقايف ال�شطحي، ويوؤكد �رصورة 

خذ مبقول������ة اأن اجلديد ينمو يف �ش������ياق  الأ

املوروث من اأجل جت������اوز الواقع وحتدياته، 

�شالة  أ املطروح هنا هو التوفيق بني الأ واملبدا

واملعا�رصة.

والعدد 552 � جوهر املو�شيقا. يقول فيه: 

من يتابع درا�شة عامل املو�شيقا الرحب يدرك 

دب و�شائر الفنون  جيداً اأن بني املو�شيقا والأ

رواب������ط وثيق������ة. فقد تاأثرت عرب م�ش������ريتها 

زلي������ة بال�ش������عر وف������ن العم������ارة والنحت  الأ

لية،  والت�شوير والرق�س والتمثيل والفنون الآ

أنها  اإىل جان������ب تاأثريها يف هذه الفنون. كما ا

مو�ش������ع اهتمام الفل�ش������فة والدي������ن والعلوم 

خرى. الأ

هذه الروؤية ال�شمولية من حيث املو�شوع 

والزمان واملكان، والت������ي حتر�س على ربط 

حا�������رص الثقاف������ة العربية مبا�ش������يها لتوكيد 

هويتها و�شنع م�شتقبلها. هذه الروؤية حا�رصة 

أبواب املجل������ة ومنها »الدرا�ض���ات  يف جمي������ع ا

آفاق املعرفة«. والبحوث« و»ا

فاملعرفة ت�ش������تقطب يف هذي������ن البابني 

دب والفن، ل يف  الكبريي������ن اأهل الفك������ر والأ

أي�شاً.  �ش������ورية فح�شب بل يف الوطن العربي ا

وقلما يخلو عدد من اأعدادها من م�ش������ارك 

أو لبنان،  أو الع������راق، ا أك������رث من اجلزائر، ا أو ا ا

قطار العربية.  أو فل�شطني، اأو غريها من الأ ا

أ�ش������ماء مثل د. حفن������اوي بعلي، ود. حممد  وا

زيو�س، ود. فطومة احلمادي، ود. اإ�شماعيل 

ب������ن �ش������فية، ود. �ش������ليمة بو زي������د وغريها 

)اجلزائر(، و�ش������وقي بزيع )لبنان( وح�ش������ن 

مو�ش������ى النم������ريي، ومهند معروف �ش������الح، 

وع�ش������ام تر�شحاين )فل�ش������طني(، ود. طالل 
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مارات(، ود. طه النعمة  �ش������عيد اجلنيبي )الإ

�شماء وغريها نتعرف اإليها  )العراق(، هذه الأ

واإىل نتاجها من املعرفة.

أو اأكرث  وقلما يخلو عدد من مقال مرتجم ا

أو  أو الرو�شية، ا أو الفرن�شية، ا جنليزية، ا من الإ

�شبانية، وغريها.. ما يجعل  أو الإ ملانية، ا الأ

القارئ يت�ش������ل بالعامل يف املو�ش������وعات التي 

تهمه وتهم بلده.

كما اأن طيف هذه الدرا�ش������ات والبحوث 

ن�ش������انية تقريباً من  يت�ش������ع جلميع العلوم الإ

تربية، وعلم نف�س، واجتماع، واإدارة، و�شيا�شة، 

آثار، ودين، وت�ش������وف.. اإ�شافة اإىل  وتاريخ، وا

دب )�شعراً، ونرثاً، وق�شة، وم�رصحاً،  اللغة والأ

ونقداً...( والفكر الفل�ش������في. وهناك بحوث 

علمي������ة عام������ة تتن������اول العل������وم والتقنيات 

احلديثة ومنها احلا�شوب الذي غدا جزءاً ل 

يتجزاأ من تكوين املثقف املعا�رص.

أنني مل اأجد فارقاً  أ�ش������ري هنا اإىل ا أود اأن ا وا

كب������رياً بني باب الدرا�ش������ات والبحوث، وباب 

اآفاق املعرفة، ل من حيث املو�ش������وعات، ول 

من حي������ث املنهج. وقد يكون املق�ش������ود من 

تق�ش������يم املواد اإىل بابني ك�رص الرتابة باإدخال 

بداع بني هذين البابني الكبريين. باب الإ

أنوه ببع�س العناوين الواردة  أود اأن ا كم������ا ا

فيهما على �شبيل املثال ل احل�رص:

يف جمال التاأليف:

يف  العي�ش������ى:  �ش������ليمان   �  546 الع������دد 

بوداب�شت... زمردة اأوروبا؛

العدد 547 � د. حفناوي بعلي: خطاب ما 

بعد ال�شت�رصاق؛

الع������دد 549 � د. طي������ب تيزيني: الغرب 

اأمام اإ�شكالية متجددة؛

الع������دد 550 � تامر �ش������فر: مكانة العقل 

لدى رواد النه�شة العربية؛

العدد 552 � د. اأحمد زياد حمبك: وحدة 

الثقافة العربية؛

العدد 554 � مو�ش������ى ديب اخلوري: هل 

هناك فيزياء جديدة يف الكون؟

العدد 556 � د. بغداد عبد املنعم: التاريخ 

املعماري للمدينة ال�شورية بعد معركة حطني 

)دم�شق مثالً(:

الع������دد 556 � اأحم������د عم������ران الزاوي: 

القومية العربية باملفهوم العلمي والثوري؛

العدد 557 � د. خري الدين عبد الرحمن: 

دبية  عمال الأ �ش������طورة بني الأ احلاجة اإىل الأ

عالمي؛ والت�شليل الإ

ويف جمال الرتجمة:

أ�ش�������س النظري������ة املعا�رصة  العدد 547 � ا

للح�ش������ارات، تاألي������ف الربوفي�ش������ور ي������وري 

ياكوفيت�������س، والربوفي�ش������ور بوري�س كوزيك، 

ترجمة: د. ثائر زين الدين، ود. فريد حامت 

ال�شحف.
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العدد 548-549 � املعلوماتية وت�ش������كيل 

الثقافة، تاأليف: د. جوزيف �ش������ليد، ترجمة: 

د. ح�شام اخلطيب؛

الع������دد 549 � كيف مت اخرتاع ال�ش������عب 

اليه������ودي: عر�������س ن�رصته جري������دة »لوموند 

ديبلوماتي������ك« لكتاب بهذا العن������وان، تاأليف 

أبيب،  �شلومو �ش������اند، املدر�س يف جامعة تل ا

ترجمة: توفيق حمد الفقيه.

الع������دد 551 � اكت�ش������اف كونن������ا، تاأليف: 

�ش������ريجي بلينيك������وف، وه������و فيزيائي فلكي، 

ترجمة: عياد عيد.

بداع هناك تنوع لفت اأي�شاً  ويف ب���اب الإ

دبي )ال�ش������عر، الق�شة،  من حيث اجلن�س الأ

ق�شو�شة...(، والنتماء القطري )�شورية،  الأ

املغ������رب، فل�ش������طني، الع������راق..(، والتاأليف 

�شماء: والرتجمة. ول باأ�س من ذكر بع�س الأ

يف جمال ال�ضعر:

الع������دد 546 � حمم������ود عل������ي ال�ش������عيد 

)فل�شطني(: جمرة احلنني � اإىل زهرة املدائن 

)القد�س(. 

العدد 547 � �ش������اجدة املو�شوي )العراق(: 

اأخي هل �شمعَت النداء؟

العدد 548 � يو�شف اخلطيب )فل�شطني(: 

راأيت اهلل يف غزة.

أبو خالد )فل�شطني(:  العدد 549 � خالد ا

أ�شوار القد�س. معلقة غزة على ا

العدد 557 � �ش������ليمان العي�ش������ى: جندي 

اإ�رصائيلي ي�شاأل.

أبيات من هذه  واأود هنا اأن اأقتطف عدة ا

ين اأرى فيها �شوتاً اإن�شانياً ي�شمو  الق�شيدة، لأ

على �شوت العدو الذي ن�شمعه دوماً.

اأنا ل اأعرُف ماذا جاء بي

َف بيتًا يف َرَفْح؟ من اآِخِر الدنيا.. لكي اأن�سِ

قيل يل ِمن اآِخر الدنيا:

َك..« »هنا اأر�سُ

ُة الفولغا.. اأر�سي �سفَّ

ورو�سيٌّ اأنا.. ماذا اأتى بي ِلَرَفْح؟

اأمتطي طائرًة.. اأن�سُف حّيًا واِدعًا..

طفاُل ه الأ ميلوؤ

نقا�ُص.. تهوي حتتَي الأ

اأذرو ب�سواريخي رمادًا كلَّ ما األقاُه يف وجهي

ْة.. ى يَل َغزَّ مَّ يه َرَفْح.. اأو ُي�سَ اأ�سمِّ

ايل: ايل ُيحِرُق النوَم بعينيَّ �سوؤ و�سوؤ

ْقَتْل؟ ْقُتْل؟ ِلَ اأُ ِلَ اأَ

َلْ َتِلْدين �سفُة »الفولغا« لُتلقيني هنا

�ساطرِي التي ُتغرقني ل�ست اأنا اأنا يف هذي الأ

ُة، يا اأطفاَلها، ل�ست اأنا. اأنا يا َغزَّ

ويف جمال الق�سة:

العدد 552 � جنيب كيايل: ق�ش�س ق�شرية 

جداً.

العدد 552 � عبد النبي حجازي: خراب 

الذاكرة.
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آثار طاهر )الباك�شتان(:  العدد 553 � م. ا

مفت�س املدار�س، ترجمة: د.ريا�س ع�شمت.

العدد 556 � رمي جميل ح�شن: ال�شحكة 

وىل. الأ

أي�ش������اً، فهو  وب������اب ح���وار الع���دد متميز ا

يعرِّف ب�شخ�شيات بارزة يف خمتلف جمالت 

دب. وهي متثل اجلن�شني )الرجال  الفكر والأ

والن�ش������اء(، واإن كان عدد الرجال يفوق عدد 

ن يف جمتمعاتنا  الن�شاء، وهذا طبيعي حتى الآ

ن�ش������طة املختلفة، وقد  النامية. كما متثل الأ

تكون من خارج �شورية، اإذا ت�شادَف وجوُدها 

فيه������ا يف اإح������دى املنا�ش������بات الثقافية. ول 

ع������الم من اأهمية يف  يخفى ما للتعريف بالأ

اإعطاء القارئ �شورة حم�شو�شة عما يدور يف 

بلده من ن�شاط، وعمن ينه�شون به.

�شماء التي يعّرفها هذا الباب خالل  والأ

العام 2009 هي:

العدد 546 � الناقد والفنان الت�شكيلي د. 

حممود �شاهني؛

دي������ب والناقد �ش������ميم  الع������دد 547 � الأ

ال�رصيف؛

ديب ن�رص الدين البحرة؛ العدد 548 � الأ

الع������دد 549 � الروائي������ة لين������ا هوي������ان 

احل�شن؛

العدد 550 � ال�شاعر اإليا�س الفا�شل؛

العدد 551 � الروائي خريي الذهبي؛

رناوؤوط؛ العدد 552 � الباحث حممود الأ

ديبة نادية خو�شت: العدد 553 � الأ

ديبة قمر كيالين؛ العدد 554 � الأ

الع������دد 555 � الباحث الدكتور اإح�ش������ان 

الهندي؛

العدد 556 � الباحث حممود العظم؛

العدد 557 � الباحث اللبناين عبد املجيد 

زراقط.

اأما م�ش������مون هذا التعري������ف فهو يتكّون 

من معلوم������ات عن ولدة الَعلَم ون�ش������اأته، ثم 

عن �ش������ريته العلمية واملهنية، وعن اإجنازاته 

وتطلُّعات������ه. و�ش������اأمثُِّل له مبوج������ز �رصيع عن 

رناوؤوط، فهذا املقال ميتد  تعريف حممود الأ

على ع�رص �شفحات، وعنوانه: �شيد اجلواهر 

من كتب الرتاث.

ألبانية  أ�������رصة ا رن������اوؤوط، من ا حمم������ود الأ

�شل قدمت من اإقليم كو�شوفا اإىل دم�شق.  الأ

رناوؤوط.  والده العاّلمة ال�شيخ عبد القادر الأ

ع������دادي، التحق  بع������د التعليم البتدائي والإ

�شالمي، ثم تابع حت�شيله  مبعهد التوجيه الإ

يف جمال�������س والده العلمي������ة، وجمال�س زميله 

رناوؤوط �شنوات طويلة. بداأ  ال�شيخ �شعيب الأ

يف حتقي������ق كتب الرتاث م������ع والده، وعندما 

ت������ويف والده ح������لَّ حملّه يف �ش������وؤون احلديث 

النبوي وما يت�ش������ل به. ان�رصف اإىل حتقيق 

كتب الرتاث منذ بداي������ة عام 1980. زار ما 
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مع املعرفة يف عيدها الذهبي

يزيد على مئة مكتبة دولية وخا�شة يف بلدان 

أ�ش�س مكتب  عدة عربية واإ�شالمية واأوروبية. ا

ابن ع�شاكر لتحقيق كتب الرتاث بدم�شق من 

1991-1995 واأجنز فيه اإخراج كتب تراثية 

خمتلفة.

عم������ل اأميناً لتحرير جملة الرتاث العربي 

������اب العرب من  الت������ي ي�ش������درها احتاد الكتَّ

1997 اإىل نهاية عام 2000.

أ�شماه  آثاره يف كتاب ا جمع واأخرج جممل ا

»القطوف الدانية«، ون�رصت������ه وزارة الثقافة 

بدم�شق يف خم�شة اأجزاء عام 2008.

يُعدِّ ابنه ليخلفه يف خدمة كتب الرتاث.

وم������ا ينبغي ذك������ره باب »�ض���فحات من 

الن�ض���اط الثقايف« الذي يتابع هذا الن�ش������اط 

يف خمتل������ف جمالت������ه ع������رب مواق������ع وكالت 

جنبي������ة، ويقدم جديده  نب������اء العربية والأ الأ

باً حتت عناوين عديدة مثل: اكت�ش������افات  مبوَّ

واإ�ش������دارات،  ومعار�س،  ومتاح������ف،  أثرية،  ا

وموؤمت������رات، وندوات علمي������ة، ومهرجانات، 

وموؤ�ش�ش������ات ثقافي������ة، وم�ش������اريع وخط������ط، 

ودرا�شات، وجوائز... اإلخ.

اإنه جهد فّذ مل�ش������ح الن�ش������اط الثقايف يف 

الوط������ن العربي خا�ش������ة، ويف الع������امل عامة، 

واختيار ما يهم القارئ العربي منه، وتقدميه 

باأ�شلوب جذاب، ولغة متينة. من هنا فاإنه ل 

خرى. بواب الأ يقل اأهمية عن الأ

ولبد يل من وقفة عند كتاب ال�ضهر فهو 

خرى،  بواب الأ يتمتع مب�ش������توى ل يقل عن الأ

من حيث اجلّدة، والتنوع، وح�ش������ن الختيار، 

وجمال العر�س. و�شاأكتفي هنا بت�شجيل عدد 

من العناوين التي قّدمها يف العام 2009:

آ�ش������ور  الع������دد 546 � �ش������مريامي�س ملكة ا

وبابل، تاأليف: جيوفاين بتينياتو، ترجمة د. 

عيد مرعي.

مربيالية، تاأليف  العدد 547 � العوملة والإ

وروبيني، ترجمة  جمموعة من الباحث������ني الأ

رنده بعث.

مل، تاأليف: باراك  أة الأ العدد 548 � جرا

أوبام������ا، عر�������س وترجمة ف�ش������ل »القيم«،  ا

أبي�س. للدكتورة ملكة ا

العدد 549 � الهجرة اإىل املجتمع الرقمي، 

تاأليف املهند�س حممود عنرب، عر�س وتقدمي 

حممد �شليمان ح�شن.

أة عرب الع�شور،  العدد 550 � اجلن�س واملرا

تاأليف د. عبد اللطيف يا�شني ق�شاب، عر�س 

وتقدمي: حممد �شليمان ح�شن.

الع������دد 551 � تاريخ كنع������ان � كنعانيا بني 

ال�شهيونية،  وال�رصديات  التوراتية  �ش������فار  الأ

عر�س وتقدمي حممد �شليمان ح�شن.

اإنها باقة غنية من الكتب، ح�شنة التاأليف 

والرتجم������ة، تغري الق������ارئ ل بالطالع على 
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العر�س فح�شب، بل بالبحث عنها، واقتنائها 

اإذا ا�شتطاع ذلك.

تبق������ى يل وقف������ة اأخ������رية عن������د عالقتي 

باملعرفة.

وعالقتي باملعرفة لي�شت قدمية، ولكنها 

غنية متنوعة.

ح يل الظروف التعامل معها  أنه مل تُتمِ ذلك ا

أن������ا من الن�ش������اء اللواتي  يف ف������رتة مبكرة. فا

جمعن بني متطلبات الدرا�شة والعمل واحلياة 

�رصية. لذلك كانت درا�ش������تي العليا وعملي  الأ

 التعامل 
ّ
يف التدري�س والبحث يفر�شان علي

مع مراجع حمددة، اأخذاً وعطاًء.

فاخت�شا�شي الوا�شع هو »العلوم الرتبوية 

والنف�ش������ية«، واخت�شا�ش������ي ال�ش������يق »تاريخ 

�ش������يق »تاري������خ الرتبية العربية  الرتبية«، والأ

�ش������المية«. م������ن هن������ا كان������ت مطالعاتي  الإ

موزع������ة بني املو�ش������وعات والكتب واملجالت 

املتخ�ش�شة، وعملي مكر�شاً للكتب اجلامعية، 

والبحوث يف جم������الت »الرتبي������ة« و»البحث 

الرتبوي« و»جامعة دم�ش������ق«. فهذه املجالت 

اأكادميية ومتخ�ش�شة، وحمّكمة، وهي متنت 

كادميي. �شتاذ الباحث بجوه الأ �شلة الأ

وخ������الل ذلك ب������داأ عمل������ي يف الرتجمة: 

الرتجم������ة العلمي������ة ل�ش������الح اخت�شا�ش������ي، 

دبية مع زوجي �شليمان العي�شى؛  والرتجمة الأ

اإ�ش������هاماً منا يف عملية ال�ش������تقالل الثقايف 

للجزائر، ثم يف اإغن������اء اأدب الطفل العربي، 

ول �شيما يف جمال الق�شة.

أ اإ�ش������هامي يف جملة املعرفة عام  لقد بدا

2006، م������ع تقاعدي من العمل الر�ش������مي، 

وعودتي اإىل دم�ش������ق بعد خم�شة ع�رص عاماً 

م������ن التدري�������س يف جامعة �ش������نعاء. وتوزع 

أربعة حماور: اإ�شهامي فيها على ا

1- املقالت العامة، التي خل�شت وجهة 

نظري وخربت������ي حت������ت العناوي������ن التالية:  

الرتبي������ة يف تاري������خ دم�ش������ق لبن ع�ش������اكر، 

الثقافة العربية بني الوحدة والتنوع، الق�ش�س 

أزم������ة اجلامعة، اجلامعة احلديثة  والرتبية، ا

بني البح������ث والتدري�س والتدري������ب، الرتبية 

والت�شال.

2- اخلال�ش������ات الت������ي قدمته������ا ع������ن 

الرتجم������ات التي كلفتني به������ا وزارة الثقافة 

مبنا�ش������بة اإع������الن حل������ب عا�ش������مة للثقافة 

�شالمية )2006(، ودم�شق عا�شمة للثقافة  الإ

العربية )2008( وعناوين هذه الكتب:

- املدين������ة العربي������ة حل������ب يف الع�������رص 

ندره رميون، 2007.  العثماين لأ

القت�ش������اد ال�شيا�ش������ي لدم�شق يف القرن 

التا�شع ع�رص لزهري غزال، 2008. 

ليزابيت  ب������داع الروائي يف �ش������وريا لإ والإ

فوتييه، 2008.
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مع املعرفة يف عيدها الذهبي

�ش������افة اإىل ترجمة ف�شل من كتاب  - بالإ

مل، وعر�شه. أة الأ أوباما: جرا باراك ا

أنا وزوجي �شليمان  3- ملحات عن حياتنا، ا

العي�شى، بعنوان: �شيء من حياتنا 1، 2، 3.

4- درا�ش������ات عن نتاج زوجي �ش������ليمان 

طفال،  العي�ش������ى: �شليمان العي�ش������ى واأدب الأ

�شليمان العي�ش������ى يف نربته الهادئة، �شليمان 

العي�شى والطبيعة، �شليمان العي�شى والعروبة، 

�ش������ليمان العي�ش������ى والكلمة، دم�شق يف حياة 

�شليمان العي�شى ويف �شعره، �شليمان العي�شى 

وم�رص العربية...

هذا ما ذكرته، وطالعتُه يف اأعداد املعرفة 

التي ا�ش������تطعت الو�ش������ول اإليها حالياً. وهو 

ت حياتي  أوؤكد اأن املعرفة مالأ كاف ليجعلني ا

خالل هذه الفرتة، اأخذاً وعطاًء؛

واأرجو اأن تتيح يل الظروف م�ش������احبتها 

أي�ش������اً، خالل ال�ش������نوات  � اأخ������ذاً وعط������اًء � ا

القادمة.

أيي � جملتنا الثقافية  وتظل املعرفة � يف را

وىل يف �شورية. الأ

¥µ
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�شــــــــــــــــــهــــــادة

ا هي املجالت التي  ت العربية التي تُعنى بق�ضية احلداثة، ولكنها قليلة جدًّ كثرية هي املجالاّ

ُعنيت بق�ض������ية الرتاث واحلداثة معاً عناية واعية م�ضتنرية ات�ضمت بالدقة واملو�ضوعية واحلياد 

واالنفتاح وال�ضماحة، ال تبغي من وراء ذلك اإال تنوير املثقف العربي، ليقوم بدور اإيجابي متوازن 

مة العربية وم�ضتقبلها. منفتح يف بناء حا�رض االأ

من هذه املجالت القليلة جملة املعرفة التي ت�ض������درها وزارة الثقافة يف دم�ض������ق منذ ن�ضف 

ثار  أنه جملة االآ ن جملة املعرفة نظرت اإىل الرتاث نظرة واعية، فراأت ا
قرن بال انقطاع، وذلك الأ

اأ�ستاذ جامعي وباحث عربي �سوري. ❁

ò

الرتاث واحلداثة يف جملة املعرفة

 )مبنا�صبة مرور ن�صف قرن على اإ�صدار جملة املعرفة(

د. اأحمد فوزي الهّيب

❁
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الرتاث واحلداثة يف جملة املعرفة

دبية والعلمية التي ورثناها من  الفكري������ة والأ

باء وما فيها م������ن قيم واإبداعات ومناهج  الآ

وطرائ������ق وغريه������ا مم������ا يدخ������ل يف تكوين 

مة العربية ويوؤكد هويتهم القومية،  اأجيال الأ

بداعية  عمال الإ وجند ذلك يف كثري م������ن الأ

بحاث واملقالت التي حتدثت عن اأعالم  والأ

أنتجت������ه عبقرياتهم من  م������ة العربية وما ا الأ

�ش������عر واأدب وفكر وثقاف������ة واإبداع يف جميع 

املجالت املعرفية املتنوعة. 

يجابية  واإىل جانب هذه العناية الواعية الإ

بالرتاث جند عناية متاثلها وتوازيها باحلداثة 

أدًبا  احلقيقي������ة يف جميع ميادينها �ش������عًرا وا

وفل�ش������فة وفكًرا وفنًّا. اإنن������ا جند هذه وتلك 

عمال  بحاث واملق������الت والأ يف كثري م������ن الأ

بداعية التي �شمتها �شفحات هذه املجلة  الإ

الغ������ّراء بني جوانحها يف اأعدادها ال�ش������تمئة 

التي كانت وملّا تزل ت�شدر كل �شهر، ونرتقبها 

ب�ش������وق ويقروؤها الكثريون م������ن الغالف اإىل 

الغالف.

أنها  ومما �ش������اعد جملة املعرفة يف ذلك ا

انطلق������ت من فهم م�ش������تنري واع للرتاث بعيد 

ف������راط والتفريط، وعن التع�ش������ب  ع������ن الإ

ا من فهم  أي�شً أنها انطلقت ا وال�شتهانة، كما ا

أنها تعني  دقيق م�ش������تنري للحداثة التي راأت ا

-فيما تعني������ه- النفتاح من غ������ري الذوبان، 

ومعاي�ش������ة الع�������ر دون ن�ش������يان اجل������ذور، 

والق������درة على فهم ما فيه من م�ش������تجدات 

دبية  يف جمي������ع مناحي احلي������اة الفكرية والأ

والفل�ش������فية والفنية من غري انبه������ار، فهًما 

دقيًقا متوازًنا ل ين�ش������ينا هويتنا احل�شارية 

�شيلة. العربية الأ

نها  وقد انطلقت جملة املعرفة يف هذا لأ

ا  ن�شان ل ميكن اأن يكون تراثيًّا حقًّ راأت اأن الإ

أدار  ر على الرتاث وا ب وتقوقع وحتجَّ اإذا تع�شّ

ظهره عما �ش������واه، وكذلك ل ميكن اأن يكون 

حداثيًّا حقيقة اإذا اغرتب عن نف�شه وانقطع 

عن جذوره و�شاع يف متاهات تيارات الع�رص 

يخبط خبط ع�شواء على غري هدى.

لذلك ف������اإن جملة املعرف������ة -فيما نرى- 

ُعني������ت فيما ن�رصت������ه من بح������وث ومقالت 

واإبداعات بتحديث الرتاث وتاأ�شيل احلداثة، 

وكي������ف نفيد من الرتاث يف الع�رص احلديث، 

������ا من احلداثة من غري اأن  أي�شً وكيف نفيد ا

نتنكر للجذور، وا�ش������تطاعت اأن تو�ش������ل اإىل 

قّرائها عامًة الفروق اجلوهرية بني احلداثة 

والغربة من جهة، وبني التاأ�ش������يل والتقوقع 

على املا�ش������ي م������ن جهة اأخ������رى، وكذلك اأن 

تو�ّشح اأن احلداثة احلقيقية ل ي�شتطيعها اإل 

فادة احلقيقية  الرتاثيون احلقيقيون، واأن الإ

م������ن ال������رتاث ل ي�ش������تطيعها اإل م������ن فهموا 

فراط  احلداثة فهًما حقيقيًّا بعي������ًدا عن الإ

والتفريط، فهًما يجعلهم ي�شتح�شنون احل�شن 
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ولوّيات بناًء  وي�شتقبحون القبيح، ويرتبون الأ

عل������ى اأهميتها يف كلٍّ م������ن الرتاث واحلداثة 

على حدٍّ �ش������واء، وبناء اجل�شور القوية التي 

تربط املا�ش������ي باحلا�������رص، وفت������ح النوافذ 

ربع من غري  لتدخله������ا الرياح من اجلهات الأ

ن ثمة  اأن تقتلع اأهلها من جذورهم، وذلك لأ

اإيجابيات كثرية ل ميكن ال�ش������تغناء عنها يف 

أبًدا،  كلٍّ من ال������رتاث واحلداث������ة املتالزمني ا

مة  ول يج������وز يف هذه احلقبة م������ن تاريخ الأ

العربية خا�ش������ة ويف جميع مراحل تاريخها 

أو األ ن�شعها يف احل�شبان. اأن نهملها ا

وف�ش������ال عن ذلك حاولت جملة املعرفة 

ومن خ������الل بع�س املواد املن�ش������ورة فيها اأن 

ن�ش������انية،  تربط احلداثة بالأخالق والقيم الإ

وهذه واحدة م������ن لفتات املعرف������ة الكرمية 

الكثرية املهمة. 

اإن م������ا تق������دم جعل جمل������ة املعرفة تقف 

موقًفا اإيجابيًّا م�ش������وؤوًل م������ن اللغة العربية 

واحلر�س عليها ومتكينها اإدراًكا منها للدور 

اخلط������ري الذي توؤديه اللغة العربية يف جميع 

نها لي�ش������ت و�ش������يلة للتفاهم  حيواتنا، ذلك لأ

أية لغ������ة، واإمنا هي  فقط ميك������ن اأن توؤديها ا

مة وح�شنها  املكّون واملمثل الرئي�س لهوية الأ

أداتها املتميزة يف  املنيع �شد الغزو الثقايف وا

التعامل مع كلٍّ من الرتاث واحلداثة على حدٍّ 

�شواء، وهذا اأوجب علينا اأن نعمل على اإثراء 

اللغ������ة العربية بو�ش������اطة التعريب والرتجمة 

وا�شتخراج ما فيها من كنوز واإمكانات لتعاي�س 

الع�رص وتطوراته وم�شتجداته.

 وهك������ذا جن������د اأن جمل������ة املعرف������ة من 

املج������الت العريقة النادرة الت������ي وقفت من 

ال������رتاث واحلداثة موقًف������ا منطلًقا من فهم 

عميق دقيق مو�ش������وعي اإيجابي متوازن لكل 

أن������ه ل �رصاع بينهم������ا البتة،  منهم������ا، وراأت ا

مة  واإمنا تعاون وتاآزر وتكامل لفهم ما�شي الأ

العربية وبناء حا�رصها والتخطيط مل�شتقبلها 

وللنهو�س بها والت�شدي لتحديات وموؤامرات 

أ لهم باٌل  اأعدائها الذين ل ير�ش������ون ول يهدا

������ا من التاريخ. واإنه ملوقف  اإل باإخراجها كليًّ

طيب من املعرفة ي�ش������تحق التنويه وال�ش������كر 

والثناء والتقدير.

¥µ
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نرثوبولوجيا حقوالً درا�سية اجتماعية، تاريخية وثقافية، متثل كل  تعد االأ

التماثالت املعا�س������ية الفعلية منها واملرجوة لدى اجلماعات، والتي يعرب عنها 

ي �سعب من ال�سعوب  نرثوبولوجية الأ أو �سلوكية، والدرا�سة االأ بطريقة �س������فوية ا

ال تع������د قفزة يف فراغ متقطع، وال جرياً وراء �رساب معريف ي�س������كل ت�س������وراً 

ع�س������وائياً يرتطم بجدران معارف اأخرى حميطة به اأحياناً وبنف�س������ه وتركيبته 

اأحايني اأخرى، لينطوي بذلك على روؤية اأحادية غري موؤ�س�سة على اأي نوع من 

املرجعيات املعرفية/ العلمية.

جامعة تلم�سان.

العمل الفني: الفنانة وفاء كريدي.

❁

ò

نرثوبولوجيا والتاريخ الأ

د. اأحمد اأوراغي

❁
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نرثوبولوجيا  فعل������ى الرغ������م م������ن اأن الأ

تعت������ر ع������ادة -وبح������ق- علم������ا اجتماعي������ا 

خرى،  أولية م������ع العلوم الأ تربط������ه عالقات ا

فاإن������ه مع ذل������ك لي�س منعزل ب������اأي حال من 

حوال عن العلوم البيولوجية والدرا�س������ات  الأ

دبي������ة والفني������ة. و»لعلنا قد اأدركنا �س������لة  الأ

نرثوبولوجيا  نرثوبولوجي������ا من خ������الل الأ الأ

البيولوجي������ة مع بع�س كعل������م الت�رشيح وعلم 

جنة وعلم الوراثة.  ع�ساء وعلم الأ وظائف الأ

نرثوبولوجي البيولوجي يعتر اإىل  ذلك اأن الأ

ح������د ما عاملا بيولوجيا يرك������ز اهتمامه على 

ن�س������ان. اإل اأن هناك �سلة مع نف�س القدر  الإ

نرثوبولوجيا من ناحية  همية ب������ن الأ من الأ

ن�سانية من ناحية اأخرى  وبع�س الدرا�سات الإ

دب ودرا�سة الفنون  كعلم التاريخ ودرا�س������ة الأ

ودرا�س������ة املو�س������يقى. ذلك اأن ه������ذه العلوم 

ثنولوجيا  ن�س������انية �س������اأنها �س������اأن علوم الإ الإ

ركيولوجي������ا واللغويات تهتم بفهم وتذوق  والأ

 )1(
ن�سانية«. الثقافات الإ

بي������د اأن تاريخ ه������ذا العل������م مل يخل من 

م�ساجالت بن مريديه ومنتهجيه، خ�سو�سا 

فيما يتعلق بتقاطعه املعريف مع بع�س العلوم 

خ������رى، ومنها  ن�س������انية والجتماعي������ة الأ الإ

نرثوبولوجيا بالتاريخ. وقد انق�سم  عالقة الأ

الدار�س������ون يف معاجلة الق�سية اإىل طائفتن 

نرثوبولوجيا  اثنتن، طائفة ترى اأن التاريخ والأ

خر،  �ش������نوان ل ميكن فك اأحدهم������ا عن الآ

وطائفة اأخرى ترف�س الفكرة رف�ش������ا قاطعا 

نرثوبولوجيا ل تربطهما  وترى اأن التاريخ والأ

عالقة معرفية وطيدة الو�ش������ائج خ�شو�ش������ا 

لدى من كان يرى اأن التاريخ »جمرد ت�شجيل 

ن�ش������انية، وبذلك ل������ن يعلمنا  ح������داث الإ لالأ

التاريخ �ش������يئا ما، فالوقائع التاريخية قائمة 

بذاتها، ف������ال ميكن اأن نتنباأ بامل�ش������تقبل من 

)2(
املا�شي«.

نرثوبولوجيا والتاريخ: تعا�سد اأم  1- الأ

تعار�ص:

لقد ظهرت كتابات كثرية تفح�س العالقة 

نرثبولوجيا، حيث ي�ش������رتك  ب������ني التاريخ والأ

العلمان يف كثري من النقاط، كما يلتقيان يف 

اأكرث من موقع، �ش������واء من حيث املنهج اأو من 

حيث الهدف. اإن عملية جتميع احلقائق التي 

نرثوبولوجي ت�ش������به عمل املوؤرخ،  يقوم بها الأ

أث������ار ذلك عددا من الت�ش������اوؤلت مثل:  وقد ا

نرثوبولوجيا اإن مل تكن تاريخا؟ اإن  م������ا هي الأ

أ�ش������ياء خمتلفة، فهو يعني  التاريخ ي�شري اإىل ا

نرثوبولوجي اأن يك�شفه عن  كل ما ي�شتطيع الأ

ما�شي ال�شعوب التي يدر�شها، وكذلك كل ما 

يتعلمه م������ن كتابات املوؤرخني الذين عا�رصوا 

حداث ح������ول النظ������م الجتماعية.  تل������ك الأ

حداث  نرثوبولوج������ي يهت������م بو�ش������ف الأ فالأ

�شباب والعوامل التاريخية  والتعرف على الأ
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أ�شهمت يف ن�ش������اأة الظاهرة احل�شارية  التي ا

وتكوينها، وهو بذلك اإمنا ي�ش������تخدم مناهج 

البح������وث التاريخي������ة يف املجتمع������ات التي 

يدر�شها، والتي لي�س لديها �شجالت مكتوبة. 

نرثوبولوجيا  وعل������ى ذل������ك ف������اإن مناه������ج الأ

.
)3(

والتاريخ تكاد تكون متكاملة

واحتدم ال�شجال بني الدار�شني يف طبيعة 

هذه العالقة، واعترب البع�س اأن الف�شل بني 

نرثوبولوجي������ا والتاريخ غ������ري مكن البتة،  الأ

وقد كتب ميتلن������د F.W.Maitland عام 

نرثوبولوجيا  1899 يق������ول: »يجب عل������ى الأ

اأن تختار بني اأن تكون تاريخا اأو ل ت�ش������بح 

ط������الق«. وكان ميتلن������د من  �ش������يئا عل������ى الإ

املهتم������ني باملراحل التتابعي������ة التي مير بها 

املجتمع الب�رصي. وقد كرر مي�شيل اأوكي�شوت 

)4(
Michael Oukeshoutt هذا القول.

كما ف�شل بع�شهم بني العلمني يف طبيعة 

أو الظاهرة املراد درا�شتها،  التعامل مع املادة ا

من دون الف�ش������ل التام بينهم������ا، باعتبار اأن 

ذلك ل يرتك������ز اإىل معايري معرفي������ة اأكيدة، 

»فه������و ينتج ع������ن امل�ش������ادفة التاريخية التي 

كادميية، وكذلك  تنطوي عليها التقالي������د الأ

ع������ن ال�������رصورة النظري������ة. يف الواقع ولدت 

نرثوبولوجي������ا من اكت�ش������اف اأوروبة للب�رص  الأ

الغرب������اء، ومن املح������اولت الت������ي جرت يف 

نوار لتاأ�شي�س النقطاعات الثقافية  ع�رص الأ

بطريق������ة عقالنية. مهم������ا كانت ال�رصوحات 

املقدمة متباعدة، فاإن قا�ش������مها امل�شرتك هو 

ترتيب تنوع املجتمعات الب�رصية باملقابلة مع 

العامل املتح�رص للموؤرخ والعامل الهمجي امل�شلم 

)5(
ثنولوجي«. للف�شول الإ

نرثوبولوجيا  وبذلك فاإن الختالف بني الأ

والتاريخ يجد اأ�ش������له يف فكرة وجود منطني 

من الب�������رص يج������ب اأن يقابلهم������ا نوعان من 

املع������ارف متمايزان، ه������ذا الختالف كامن، 

)6(
اإذاً، باجلوهر يف ميدان املعرفة. 

وقد راأى كثري من الدار�ش������ني اأن عالقة 

نرثوبولوجيا هي عالقة �ش������دية  التاريخ بالأ

يحكمها التناق�س، خ�شو�ش������ا بعد �ش������يطرة 

النظرة املثالية الو�شعية على علمي التاريخ 

وال�شو�ش������يولوجيا )علم الجتماع(، وذلك ما 

دفع البع�س اإىل اعتبار اأن التعار�س املقبول 

نرثوبولوجيا والتاري������خ يكمن يف اأن  ب������ني الأ

فراد كالعوامل  التاريخ يعكف على اعتبار الأ

ن�شانية، على  احلقيقية الوحيدة لل�شريورة الإ

اإح�ش������اء ما يرتبط باعتباطيتهم ويحقق يف 

وقائع فريدة، وبذلك يكتفي التاريخ بالوقائع 

واحلوادث كدليل عل������ى حياة الأمم، بيد اأن 

�ش������كال  نرثوبولوجيا تداأب على عر�س الأ الأ

الوا�ش������عة للحياة اجلماعي������ة، وبالتايل تتخذ 

نرثوبولوجيا موقفاً �ش������د التاريخ باعتبار  الأ

نف�ش������ها علماً مقارن������اً وتعميم������ا على مثال 
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العلوم الطبيعية، وزيادة على ذلك فهي ت�شند 

أ ن�ش������وئي املالمح: قد  هذا الدعاء على مبدا

ي�ش������هل ك�ش������ف القوانني التي حتكم احلالة 

�شكال البدائية  الجتماعية عرب ا�شتك�شاف الأ

)7(
للرابط الجتماعي )دوركامي 1912(. 

نرثوبولوجيا  كما اعت������رب البع�������س اأن الأ

أو  تختلف عن التاري������خ ل من حيث الهدف ا

املنهج واإمنا من حيث التاأكيدات التكتيكية، 

وق������د ح������ّدد »ن������ادل« )S.E Nadel( هذا 

الخت������الف يف عبارة يقول فيها »حني ننظر 

نرثوبولوجي������ا والتاريخ،  اإىل العالق������ة بني الأ

نرثوبولوجي الجتماعي  فاإننا نرى اأن العامل الأ

حداث  لي�س موؤرخا، فاملوؤرخون يدر�ش������ون الأ

والوقائ������ع الت������ي م�ش������ت وانق�ش������ت، ولكن 

نرثوبولوجي اإمنا يدر�س وي�شنف ما يوجد  الأ

ن«. اأما التاريخ واملوؤرخ فال دخل له  هنا والآ

حداث والظاهرات  باحلا�رص، واإمنا يدر�س الأ

نرثوبولوجيا  ال�ش������ابقة، لذلك فاإن اأهداف الأ

تكون اأكرث و�شوحاً من اأهداف التاريخ خا�شة 

)8(
فيما يتعلق باملقارنة والتعميم.

أن�ش������ار نظرية التعار�س بني  كما اعتمد ا

نرثوبولوجيا على اأن املواد اخلام  التاريخ والأ

ول هي املواد الكتابية التي يوؤ�ش�������س  للعلم الأ

وفقها اأحكامه، بينما يعنى العلم الثاين باملواد 

ال�شفهية كم�ش������در لطروحاته ونظرياته، اإذ 

يعت������رب هذا الفري������ق اأن هن������اك اعتبار اآخر 

اأي�شا للتناق�س بني الطابع الكتابي وال�شفهي 

مل�شادر املعلومات. »يبدو اأن املظاهر املنهجية 

مل تع������د ته������م فيما بعد بقدر م������ا يهم توجيه 

املنظار، اإذ ف�ش������ل التاري������خ الوثائق املكتوبة 

والنظرية،  ال�ش������فهية  املواد  نرثوبولوجيا  والأ

ول ي�ش������تمر و�ش������وحاً، بينما توجه  ن الأ ف������الأ

أ�شا�ش������اتها الال�شعورية  الثانية اأبحاثها نحو ا

)9(
)ليفي �شرتو�س 1958(«.

خ�س  يف الوقت عينه الذي �شكك فيه بالأ

الفيل�ش������وف الفرن�ش������ي جاك دري������دا بوجود 

انقط������اع ج������ذري ب������ني املجتمع������ات بكتابة 

واملجتمعات من دون كتابة ومن هنا بالذات، 

بالقيمة املوؤ�ش�ش������ة معرفيا لختالف الوثائق 

نرثوبولوجيا  وامل�ش������تندات )غودي(، بداأت الأ

تت�ش������اءل، ل�ش������يما يف الوليات املتحدة عن 

ثنوغ������رايف: »اأول  ظ������روف اإنتاج الن�������س الإ

تنق������ل ظروف وح������الت الكتابة على البحث 

ثنوغ������رايف كم������ا على الرواي������ة التاريخية  الإ

)10(
أي�شاً«. ا

نرثوبولوجيا متعار�شة  وبذلك اعتربت الأ

مع علم التاريخ خ�شو�شا يف طبيعة املعرفة 

ول يقدم معرفة  التي يقدمها كل علم، ف������الأ

ذات طبيع������ة �رصدي������ة، اأما الث������اين فمعرفته 

�ش������ا�س على املالحظة واملعاينة،  تعتمد يف الأ

»ول �شك اأن املفاهيم التي ي�شتعملها الثنان 

متل������ك البني������ة املنطقي������ة ذاته������ا )اإ. جلرن(، 
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لكن لي�س البع������د املنهجي ذاته. يف الواقع مل 

نرثوبولوجيا عن الطموح الذي كان  تعدل الأ

دوركامي يخ�������س به ال�ش������اأن الجتماعي، اأن 

)11(
تكون مقارنة وتعميمية«.

أننا ل ن�شتطيع اأن  ويذهب دوركهامي اإىل ا

ندر�س الثقافة درا�شة تاريخية، كما ل ميكننا 

أو اإطالق  اأن نتو�ش������ل اإىل تلك التعميم������ات ا

القوانني العامة، كتل������ك القوانني الفيزيائية 

الت������ي حتاول خمتل������ف العلوم ال�ش������تقرائية 

اكت�ش������افها والبحث عنها يف العلم الطبيعي. 

وذلك من حي������ث اأن كل العنا�������رص اجلزئية 

للثقافة ل ميكن تف�شريها عن طريق اإطالق 

أو التعميم، ولكنه������ا تف�رص وحتلل  القان������ون ا

فقط عن طري������ق حماولة الرجوع اإىل اأجزاء 

اأو عنا�������رص اأخرى للثقافة، اأي اإن كل عن�رص 

ثقايف جزئي اإمنا يف�������رص عن طريق حماولة 

البحث عن اأ�شوله اجلذرية وتتبعها يف باطن 

)12(
البناء التاريخي ملا�شي الثقافة برمتها.

خ������ر اعترب اأن عالقة  بي������د اأن الفريق الآ

نرثوبولوجيا عالق������ة وطيدة - التاري������خ بالأ

معرفيا- خ�شو�شا، واأن التاريخ وابتداء من 

القرن التا�ش������ع ع�رص خطا خط������وات هامة، 

»حيث ظهرت مقا�ش������د وت�شورات وطرائق 

جدي������دة للتاريخ، وبرز تاأثري العلوم الطبيعية 

وفكرة الن�ش������وء والرتقاء، وظهرت م�ش������ادر 

جديدة للتاريخ، واأعالم كبار للتاريخ احلديث 

واكب������وا القرن 19م ب������كل اأحداثه وتطوراته، 

ومطلع القرن الع�رصين باإرها�شاته املعا�رصة 

واأحدث������وا ثورة ك������ربى يف البحوث التاريخية 

ن�ش������انية، وظهرت علوم اأخرى اأ�شبحت  والإ

�شنوة للتاريخ يف اإطار العلوم الجتماعية مثل 

ن�شان  ثار وعلم الإ القت�شاد واجلغرافية والآ

)13(
عالم...«. والفل�شفة وال�شيا�شة والإ

عل������م  ن�ش������وء  تاري������خ  اإىل  وبالع������ودة 

أ�ش������ا من  أنه انطلق را نرثوبولوجي������ا جن������د ا الأ

الدرا�ش������ات التاريخية التي تناولت ال�شعوب 

وروبي،  ن�ش������ان الأ التي كانت جمهولة لدى الإ

خ�شو�ش������اً خالل القرن التا�ش������ع ع�رص، وقد 

نرثوبولوجيون كث������رياً بعلم التاريخ،  اهت������م الأ

بي������د اأن ذل������ك ل يعن������ي اأن توظي������ف املنهج 

التاريخي واملقاربات التاريخية يف الدرا�شات 

نرثوبولوجي������ة يع������د انحرافا عن امل�ش������ار  الأ

أو ان�شهارا يف اأفق  نرثوبولوجيا، ا املعريف لالأ

لتقنيات البحث والدرا�ش������ة  التاريخ وتغييباً 

نرتوبولوجي������ة املتع������ارف عليها درا�ش������ياً،  الأ

نرثوبولوجي »لي�������س موؤرخاً بحتاً، بعيداً  فالأ

البع������د كله عن اأن يكون موؤرخا حمرتفا، فهو 

أو الثقافية  ل ي������وؤرخ للظاهرة الجتماعي������ة ا

تاأريخاً دقيقاً قائماً على احل�شابات والتواريخ 

)14(
الدقيقة«.

نرثوبولوج������ي هو غري عمل  اإن عم������ل الأ

، ف������اإذا كان الثاين يتناول الظاهرة 
)15(

املوؤرخ
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بالنط������الق م������ن حتدي������د 

وك������ذا  الزمني������ة  معامله������ا 

انطالقا من ن�شوئها ومراحل 

اإىل  وا�ش������تمرارها  تطورها 

أو زوالها، فاإن  غاية نهايتها ا

نرثوبولوج������ي،  الباح������ث الأ

الطروح������ات  لم�������س  واإن 

التاريخي������ة، اإمن������ا هدف������ه 

مكان  مل������ام ق������در الإ هو الإ

مبو�شوعه من حيث احلركة 

الجتماع������ي  والتفاع������ل 

والثق������ايف من جه������ة، ومن 

حماول������ة  اأخ������رى  جه������ة 

التغريات  طبيع������ة  و�ش������ف 

التي خ�ش������ع  والتط������ورات 

لها هذا املو�ش������وع �ش������من 

ال�شامل،  الجتماعي  البناء 

نرثوبولوجي  الأ فالباح������ث 

يف تبني������ه للمنهج التاريخي 

ليقف عند حدود الوحدة الزمنية التاريخية 

بل ي�شعى اإىل اإعطاء و�شف متكامل ملو�شوع 

الدرا�ش������ة ولي�������س جم������رد معاجل������ة التتابع 

الزمني، ولكي يعطي و�شفا متكامال ملو�شوع 

الدرا�ش������ة، فعليه اأن يعنى بكل تلك الظواهر 

أو  التي تقع يف نف�س الزمن يف جمتمع معني ا

)16(
ثقافة معنية حمددة. 

اإىل التاري������خ  �ش������رتو�س  وينظ������ر ليف������ي 

أنهما ي�شرتكان يف اأ�شل  نرثوبولوجيا على ا والأ

واحد، فهو يذهب مع املوؤرخني اإىل اأن معرفة 

أي������ة ظواهر  املا�ش������ي تعت������رب �رصورية لفهم ا

نرثوبولوجيني  أنه يقرر مع الأ اجتماعية، كما ا

ب������اأن تتبع تاريخ املجتم������ع ميكننا من حتديد 

ماهو دائم يف البناء الجتماعي، اأي يجعلنا 

نتع������رف على تلك العنا�رص الت������ي يكتب لها 
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ال�شتمرار والبقاء، بغ�س النظر عن التغريات 

أو  ح������داث مثل احل������روب ا الراجع������ة اإىل الأ

الهجرات، ومعنى ذلك بعبارة اأخرى اأن ليفي 

�شرتو�س يعرتف ب�رصورة التعاون بني املوؤرخني 

نرثوبولوجيا، ذلك اأن التو�ش������ل  وعلم������اء الأ

اإىل تعميمات يحتاج من������ا اإىل فح�س عديد 

�شكال الجتماعية يف اأمكنة  من ال�ش������ور والأ

واأزمنة خمتلفة، حتى ن�ش������تطيع اأن نك�ش������ف 

 
)17(

�شا�شية للبناء الجتماعي. املبادئ الأ

نرثوبولوجيا والتاريخ �شنوان لعملية  فالأ

ن�ش������اين عرب  بحثية معقدة يف كنه الوجود الإ

ما�ش������يه وحا�رصه وحتى م�شتقبله، و»املعرفة 

نرثوبولوجية واملعرف������ة التاريخية تلهمان  الأ

الباحث الجتماعي قدرة م�ش������اءلة العنا�رص 

الثقافية والجتماعية وا�ش������تنطاق حا�رصها 

وما�شيها وما اأفرزته من بنى مادية ومعنوية 

و�ش������لوكية، كما توؤه������ل املعرفت������ان الباحث 

الجتماعي اإىل كتابة تاريخ ال�شعوب وتاريخ 

ثقافتها كتابة حي������ة تختلف عن كتابة املوؤرخ 

املح������رتف ال������ذي قلم������ا ين������زل اإىل امليدان 

الجتماع������ي والثقايف ال�ش������عبي الذي يوؤرخ 

له، حيث تقف مرجعيته عند حدود الوثائق 

والكت������ب – اإن توف������رت له- فيكت������ب تاريخ 

ال�ش������عوب من بعيد، ويبقى يالم�س مو�شوعه 

من مكتب������ه اخلا�س. وقد ي�ش������ادفه اأحيانا 

غياب الوثائ������ق والكتب، فيعتمد وقتئذ على 

تخميناته وتاأويالته اخلا�ش������ة وال�شخ�ش������ية 

والتي ق������د تكون �ش������حيحة كما ق������د تكون 

مر الذي ينتج عنه مواقف خطرية  خاطئة الأ

يف ح������ق ثقافات ال�ش������عوب ويف ح������ق تاريخ 

)18(
ال�شعوب«. 

نرثوبولوجيا  اإن الأ الق������ول  ومنه ميك������ن 

والتاريخ معرفت������ان متكاملتان، قد تختلفان 

لك������ن ل تتخالف������ان، كما ل ميك������ن للباحث 

أثناء  نرثوبولوجي اإلغاء املناهج التاريخية ا الأ

درا�ش������ته للظواه������ر الجتماعي������ة والثقافية 

والأمناط ال�ش������لوكية والتعبريية ل�ش������عب من 

ال�ش������عوب، ذلك اأن ل ميكن درا�ش������ة ظاهرة 

ما مبعزل ع������ن تطورها الزمن������ي واملرحلي 

الذي عرفته عرب �شريورتها �شمن الفعاليات 

الوجودية لل�شعب.

اإذ اإنه ل ميكن اإنكار الكتابات التاريخية 

همية  التي تعد مدخاًل رئي�ش������ياً ويف غاية الأ

أنها تقدم  ا نرثوبولوجي، وذل������ك  للدر�������س الأ

آليات التحليل والدرو�س يف البنى الجتماعية  ا

والثقافية لل�ش������عوب، وتو�ش������ح الروؤية حول 

خمتلف التغريات احلا�ش������لة �ش������من �ش������ياق 

ن�شان. ال�شريورة التاريخية لالإ

نرثوبولوجي ل ميكنه اأن يكون  فالعمل الأ

غفال من امل�ش������ادر التاريخي������ة يف حماولته 

الوق������وف عل������ى الجتاهات العام������ة لتطور 

ال�ش������عوب و�ش������ريورة احل�ش������ارات وتاأثريات 

ن�شان. عملية النتقال احل�شاري يف الإ
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الــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة  ــــــة  ــــــفــــــي اخلــــــل  -2

نرثوبولوجيا: لالأ

نرثوبولوجيا  �شارة اإىل اأن علم الأ �شبقت الإ

و�شاج والروابط مع غريه من  لي�س مقطوع الأ

ن�شان مادة درا�شية  العلوم التي اتخذت من الإ

لها، ب������ل تتقاطع معها وتاأخ������ذ منها وتقدم 

له������ا مادة معرفي������ة مهمة، بي������د اأن اخللفية 

نرثوبولوجيا تبدو بجالء  التاريخية لعل������م الأ

وىل لهذا  من خالل الع������ودة اإىل البدايات الأ

وىل  أو بعبارة اأخرى اإىل املحاولت الأ العلم، ا

التي ق������ام به������ا املوؤرخون والرحال������ة الذين 

قدم������وا درا�ش������ات، واإن كانت غري نا�ش������جة 

أنها كانت مبثابة اإرها�شات  اأنرثوبولوجيا، اإل ا

ن�شاين. أولية لدرا�شات و�شفية لل�شلوك الإ ا

اإذ تق������دم الدرا�ش������ات التاريخي������ة مادة 

نرثوبولوجية مهمة حلياة ال�شعوب البدائية  الأ

وال�شيا�شية /ال�شلطوية  ونظمها الجتماعية 

معتقداتها  وكذا  املعا�ش������ية  والقت�ش������ادية/ 

الدينية و�ش������لوكاتها الطق�ش������ية وغريها من 

نرثوبولوجيا  املمار�ش������ات التي تتخذ منها الأ

مادتها املعرفية لدرا�شة حياة ال�شعوب.

فق������د خلفت لنا �ش������عوب الع������امل القدمي 

غريقية  املتعلمة تراثا �ش������عبيا كالق�ش�س الإ

عن اأ�ش������ل النار واأ�شل الزراعة وغريها، كما 

خلف بع�س مفكريهم درا�شات و�شفية لبع�س 

ال�شعوب املجاورة، فو�ش������ف لنا هريودوت- 

الذي عا�س يف القرن اخلام�س قبل امليالد – 

أ�شها ال�شيكيثيون  عددا من ال�ش������عوب، على را

)scythions( وامل�رصي������ون القدماء، وقدم 
ن�شان،  �شلية لالإ بع�س الفرو�س حول اللغة الأ

ومتث������ل موؤلف������ات ه������ريودوت- اإ�ش������افة اإىل 

غريها من املوؤلفات التي و�ش������عت بعد ذلك. 

أولية و�ش������اذجة على طريق اإن�شاء  حماولت ا

نرثوبولوجيا، وترجع �ش������ذاجتها اإىل  عل������م الأ

غريق  نق�س املعلومات وق�ش������ورها، فعامل الإ

القدماء كان اأ�ش������غر م������ن اأن يتيح معلومات 

ن�شان والثقافات بالقدر الالزم لقيام  عن الإ

)19(
نرثوبولوجيا. علم الأ

التاريخي������ة  الكتاب������ات  أو  ا فالدرا�ش������ات 

والو�شفية للموؤرخني والرحالة القدماء تعد 

وىل  أولية، تفيد بالبدايات الأ وثيقة درا�ش������ية ا

لفك������ر اأنرثوبولوجي، واإن ب������دا قا�رصا وغري 

�ش�������س واملالمح فه������ي تقدم مادة  مكتمل الأ

نرثوبولوجيا. معرفية هامة لالأ

نرثوبولوجيا  وتظهر اخللفية التاريخية لالأ

لتنظ������ري  وىل  الأ البداي������ات  يف  بج������الء 

نرثوبولوجي، اإذ منذ القرن اخلام�س ع�رص  الأ

ميالدي »بداأت ترتاك������م كمية من املعلومات 

نرثوبولوجية وجتمعت هذه املعلومات على  الأ

يد الرحال������ة واملب�رصين واجلن������ود، وجمعت 

جتميعا �ش������خما للمادة امتزج فيها الو�شف 

الدقيق احلاذق بالرتاث ال�ش������عبي وحكايات 
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العجائز، اإذ تعر�س جانب منها للت�شويه، ذلك 

اأن املالحظني كانوا مييلون -ب�ش������بب تاأثرهم 

أث������ر مبيولهم الثقافي������ة املتميزة-  كام������ل التا

اإىل اأن ينظ������روا اإىل كل ال�ش������عوب والثقافات 

جنبية م������ن خالل منظار ميولهم الثقافية  الأ

املتع�ش������بة، وعلى الرغم من ذلك فاإن املادة 

الت������ي جمعوه������ا -على هذا النح������و- مدتنا 

ول مرة بركيزة ميكن اأن ينه�س عليها علم  لأ

)20(
نرثوبولوجيا«. الأ

ول من  وبعد ذل������ك وخالل الن�ش������ف الأ

القرن التا�ش������ع ع�رص بداأ عدد من الدار�شني 

وروبيني درا�ش������ة اأدوات اإ�شعال النار )عن  الأ

طريق الحتكاك( والبقايا العظمية التي عرث 

وروبية.  ماكن يف القارة الأ عليها يف كثري من الأ

وق������د اعتمدت مث������ل هذه الدرا�ش������ات على 

التقدم الذي اأحرزته الدرا�شات اجليولوجية 

وعلم احلفريات القدمية، وهي الدرا�ش������ات 

ر�س،  التي ك�ش������فت ع������ن العمر الكب������ري لالأ

أنها  ر�س لبد وا وق������درت اأن احلياة عل������ى الأ

ترجع اإىل فرتات اأقدم بكثري ما كان يعتقد 

 boucher من قبل. وكان بو�ش������يه دي بريت

de parthes((، وهو عامل فرن�شي، اأول من 
ن�ش������ان يف اأوروبة خالل الع�رص  قرر وجود الإ

اجللي������دي. وقد ع������رث يف ع������ام 1830 على 

 ،)somme( اأدوات حجرية يف وادي �ش������وم

ون�رص نتائج درا�شاته واكت�شافاته يف جمموعة 

من الدرا�ش������ات التي ظه������رت يف الفرتة من 

عام 1847. ويف عام 1865 ن�رص ال�شري جون 

ليبوك )john lubock( درا�شة خل�س فيها 

كل املادة وكل املعلومات املوجودة عن ثقافات 

)21(
الع�رص احلجري احلديث. 

ويف الفرتة نف�شها تقريبا مت اكت�شاف بع�س 

ن�ش������ان القدمي وت�شادف  البقايا العظمية لالإ

اأن ع������رث عليها م������ع بع�س عنا�������رص الثقافة 

املادي������ة. وقد عرث على اأول دليل مبا�رص على 

أملانية �شنة 1865،  ن�شان القدمي يف ا وجود الإ

وهو الكت�ش������اف الذي عرف با�ش������م اإن�ش������ان 

نيادركال، ن�ش������بة اإىل القرية التي عرث عليها 

أثبتت ه������ذه املواد التي  فيها. و�رصع������ان ما ا

عرث عليها، الثقافية والعظمية على ال�شواء، 

ن�شان منذ ع�رص �شحيق، كما كانت  وجود الإ

نرثوبولوجيا،  مبثابة ركي������زة اأخرى لعل������م الأ

ثار  أنه������ا كان������ت بداية بحوث علم������ي الآ اإل ا

)22(
نرثوبولوجيا الفيزيقية.  والأ

أثم������ر ه������ذا الرتاك������م التدريجي  ولق������د ا

ن�شان وثقافاته نتائج مهمة،  للمعلومات من الإ

اإذ ق������ادت اإىل بذل جهود علمية لت�ش������نيف 

ن�شان، وو�شف وحتديد موقعه يف اململكة  الإ

أو �ش������اللت  أنواع������ه ا احليواني������ة وحتدي������د ا

املختلفة وبيان تاريخ تطوره، وكذلك اإىل قيام 

)23(
ن�شانية.  علم مقارن لدرا�شة الثقافات الإ

ثم حدث������ت يف خالل الف������رتة من 1860 
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اإىل 1890 دفعات قوية يف ميدان الدرا�ش������ة 

املقارنة للثقافات ب�ش������بب تزاي������د املعلومات 

مية،  التي جمعت من خمتلف �شعوب العامل الأ

وكذلك ب�ش������بب النم������و ال�رصي������ع للمعلومات 

أب������رز علماء  ركيولوجي������ة، وق������د كان من ا الأ

تلك الفرتة ال�شري اإدوارد تايلور يف بريطانيا 

ال������ذي ن�رص موؤلفه اله������ام »الثقافة البدائية« 

ول م������رة يف 1871، وكذلك لوي�س مورجان  لأ

–Morgan- )يف الولي������ات املتحدة( الذي 
ن�������رص كتابه »املجتمع القدمي« يف عام 1877، 

وال�ش������ري هرني مني- Maine- وباخوفني- 

أملاني������ا عل������ى  Bachofen- )يف اجنل������رتا وا
الت������وايل(، الل������ذان كتب������ا عن تط������ور النظم 

ال�شيا�ش������ية والقان������ون، وق������د ع������رف هوؤلء 

العلماء وغريهم م������ن علماء تلك الفرتة علم 

أ�شا�شا  نرثوبولوجيا كاأنه علم طبيعي يهتم ا الأ

بدرا�ش������ة �ش������عوب ما قبل التاريخ وثقافاتها، 

فواج  مية املعا�رصة، والأ ودرا�شة ال�ش������عوب الأ

وروبية، وكانت  العديدة من الثقافات غري الأ

ه������داف التي يطمح������ون يف حتقيقها من  الأ

وراء تلك الدرا�شات كما يبدو ذلك من كتاب 

تايل������ور »الثقافة البدائي������ة« وكتاب »املجتمع 

الق������دمي« ملورجان ه������ي اكت�ش������اف القوانني 

ال�ش������يكولوجية التي ينط������وي عليها التاريخ 

)24(
الب�رصي والتي حتدد م�شاره. 

نرثوبولوجي������ا احلديثة،  وق������د ب������داأت الأ

الفيزيقية على ال�ش������واء مع القرن الع�رصين 

تقريب������ا، فمن������ذ ذل������ك التاري������خ اأ�ش������بحت 

نرثوبولوجي������ا الثقافي������ة والفيزيقية على  الأ

ال�ش������واء جتمع بو�ش������اطة باحث������ني ميدانيني 

تدريبا �ش������اقا على تلك البحوث، وقد ات�شع 

نرثوبولوجيا اليوم ات�ش������اعا كبريا  مي������دان الأ

ن�شان،  بحيث ي�شمل اأوجه الن�شاط العديدة لالإ

نرثوبولوجية يف اإثراء  أ�شهمت العلوم الأ وقد ا

العلوم الجتماعية بعامة من خالل تو�ش������يح 

أو العن�رص وتقنية هذا املفهوم  مفهوم ال�شاللة ا

ما كان ي�ش������وبه من ا�ش������طراب وخلط بني 

مفهوم اللغة والقومية والثقافة يف املا�ش������ي، 

)25(
وكذلك تو�شيح مفهوم الثقافة.

كم������ا �ش������كلت النظري������ة التطوري������ة يف 

نرثوبولوجي������ا خلفية تاريخي������ة بينة لهذا  الأ

العل������م، اإذ تقدم ه������ذه النظرية �ش������ورا عن 

نظم القرابة والنظم الجتماعية وال�شيا�شية 

لل�شعوب التي نعتت بالبدائية وقد جنح اأحد 

نرثوبولوجيا،  اأعمدة النظرية التطورية يف الأ

لوي�������س هرني مورغ������ان )1818-1881(، يف 

الربهن������ة على اأن عالقات القرابة ت�ش������يطر 

ن�ش������ان البدائ������ي، وعلى اأن  عل������ى تاري������خ الإ

لهذه العالقات تاريخ������ا ومنطقا، وذلك من 

�رصة  �شكال الأ خالل درا�شته لنظم القرابة ولأ

يروكيز،  والع�ش������رية لدى �ش������عوب/ قبائل الإ

وافرت�������س مورغ������ان ع������ددا م������ن املراح������ل 
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التطوري������ة الجتماعية، ورب������ط كل مرحلة 

من تلك املراحل بنم������ط معني طبقا ملراحل 

التط������ور الثق������ايف، اأي اإن كل مرحلة متيزها 

أ�شكال من النظم  عالقات ثقافية تتمظهر يف ا

بحيث تتوافق مع املراحل الفرعية، وافرت�س 

ن�ش������انية  مورغ������ان اأن جمي������ع املجتمعات الإ

تخ�ش������ع يف تطورها لقان������ون واحد طاملا اأن 

)26( 
تاريخ اجلن�س الب�رصي واحد.

نرثوبولوجيا  فالجت������اه التط������وري يف الأ

ن�شاين اإل من  يقرر عدم اإمكانية فهم العقل الإ

خالل ربطه بالعقل التاريخي، وفهم املمار�شة 

النظرية مك������ن فقط من خ������الل التاريخ، 

وذلك باعتباره ت�شجيال حلياة اأمم )جمموعة 

من الب�رص( متجان�ش������ة حتتويهم دائرة عامة 

واحدة، وما الختالف احلا�ش������ل بني الب�رص 

ومتايزهم اإل ثمرة ظروف تاريخية حمددة، 

ن�ش������انية بعامة ت�شكل ح�شب  فاملجتمعات الإ

الجتاه التطوري توا�ش������ال طبقي������ا تطوريا 

ودرجات هذا التطور التاريخي ت�شكل املجال 

الع������ام للحياة الب�رصي������ة )اجتماعية- ثقافية 

– دينية – اقت�شادية...(.
أن�ش������ار الجتاه  آراء ا وميك������ن تلخي�������س ا

ن�ش������انية ميثل خطا  التط������وري اأن تاري������خ الإ

مت�ش������اعدا من العادات والتقاليد والعقائد 

ف������كار،  لت والأ دوات والآ والتنظيم������ات والأ

واأن الب�رصي������ة قد �ش������لكت مراحل تندرج من 

كرث تعقيدا. الب�شيط اإىل املعقد اإىل الأ

كما ميكننا ر�ش������د اخللفي������ة التاريخية 

الجت������اه  خ������الل  م������ن  نرثوبولوجي������ا  لالأ

، وذلك باعتبار 
)27(

نرثوبولوجي النت�شاري الأ

أ ه������ام يف الدرا�ش������ات  اأن النت�ش������ارية مب������دا

ثنولوجية ودرا�ش������ات ما قبل التاريخ، كما  الإ

أنه ميكن اعتبار الدرا�شات النت�شارية جزءا  ا

من العملية التاريخية للمجتمعات التي تنق�س 

حولها الوثائق املكتوب������ة، فالنماذج الثقافية 

والجتماعية والقت�ش������ادية والدينية تنتقل 

من جمتمع اإىل جمتم������ع اآخر كما »تنتقل من 

آخ������ر، اأي من جيل املبدع اإىل جيل  جيل اإىل ا

املقلد، لذا فاإن ت�ش������ابه الأمناط الثقافية... 

ل ين�شاأ من النحو التلقائي الناجت عن ت�شابه 

ن�شانية  مكانيات الجتماعية والطبيعية الإ الإ

ن�شان  أو بوجود ما ي�شمى بالت�شابه العقلي لالإ ا

أو الوحدة النف�ش������ية، لكنه ين�شاأ ب�شبب وجود  ا

ن�شانية يف مركز واحد،  وظهور احل�شارة الإ

ث������م بعد ذل������ك انتقاله������ا لبقي������ة املجتمعات 

)28(
خرى«. الأ

اأنرثوبولوجية  م�ش������طلحات  كما ظهرت 

له������ا امتدادات معرفية يف علم التاريخ، ومن 

ثني »الذي ظهر مع  ذلك م�شطلح التاريخ الإ

اأنرثوبولوجيني �ش������مال اأمريكا« الذين كانوا 

يعملون على اإعادة ت�شكيل ما�شي املجتمعات 

ثني هو يف  التي يدر�ش������ونها. اإن التاري������خ الإ

�شل تاريخ املجتمعات املدعوة »بال تاريخ«،  الأ
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أي�ش������ا تاريخ املجتمعات »بدون  ولقد اأ�شبح ا

كتاب������ة« الت������ي مل يحفظ تاريخه������ا اإل برتاث 

أو بب�ش������اطة اأكرث تاريخ املجتمعات  �ش������فهي، ا

ثنولوجيون الذين قاموا بذلك  التي در�شها الإ

)29(
انطالقاً من البحث امليداين«.

ثن������ي على فكرة  لق������د ارتك������ز التاريخ الإ

أنه يعالج م�ش������ائل جمتمعات مغلقة، �ش������واء  ا

أو اإعداد  اأكان ب�ش������دد معاجلة وثائق �شفهية ا

جداول زمنية، بيد اأن ه������ذا الرتكاز مل يعد 

له م������ا يربره اليوم، اإذ نادرا ما يكون التقليد 

أبرز  ال�ش������فهي امل������ادة الوحي������دة للتاري������خ، وا

�شكالت التي يطرحها ا�شتخدامه هو ربط  الإ

خرى  م�شمونه مبحتوى امل�شادر التاريخية الأ

نرثوبولوجيون  يف مناطق العامل حيث يعمل الأ

ب�شكل وو�شائل تقليدية.

ومنه فال ميكن مواجهة التاريخ ال�شفهي 

والتاريخ الكتابي، ذل������ك اأن »كل طائفة وكل 

فئ������ة وكل ف������رد ميلكون ذاك������رة تنقل خطيا 

و�شفهيا، بتفاعل دائم بني هاتني الو�شيلتني. 

اإن اأعم������ال عدي������دة ج������دا ع������ن املجتمعات 

الغربية )عن املحارب������ني الكالفينيني، جوتار 

1977، عن الذاكرة اليهودية، مثال: فالن�شي 

ووا�شتيل 1986، عن ذاكرة الن�شاء والعمال، 

أبعاداً جديدة للم�ش������افهة  اإلخ( ق������د اأعطت ا

والوثائق املخت�شة بال�شري الذاتية، وقد بينت 

ثني غري متعار�شني يف الواقع،  اأن التاريخ الإ

)30(
خر«. لكون كل منها يتكامل مع الأ

نرثوبولوجيا  كما ن�شاأت اإحدى توجهات الأ

ذات اخللفي������ة التاريخي������ة املح�ش������ة، وذلك 

اأن  ذل������ك  التاريخي������ة،  نرثوبولوجي������ا  الأ يف 

أدرك������وا ب�ش������كل اأو�ش������ح  نرثوبولوجي������ني ا الأ

وبالتدريج البعد التاريخي للمجتمعات التي 

نرثوبولوجيا التاريخية  يدر�شونها، فكانت الأ

»ترم������ي كذلك اإىل ت�ش������ور اأدق ملوا�ش������يعها 

نرثوبولوجي������ا الجتماعي������ة  تق������دم عن������ه الأ

مثال للموؤرخ������ني، وكذلك تعلم املوؤرخون من 

نرثوبولوجي������ا التفك������ري بالتزامن وحتليل  الأ

البن������ى، دون الع������دول ع������ن الت�ش������اوؤل حول 

التح������ولت التعاقبي������ة وح������ول خ�شو�ش������ية 

املجتمعات املعقدة. لقد اكت�ش������ف املوؤرخون 

اأخريا ف�ش������ائل »امليدان«: �شمح لهم »التاريخ 

امل�ش������غر« بتجاوز حالة خا�شة... اإىل تعميم 

ق�شية ما، هكذا غري املوؤرخ درا�شة بع�س من 

موا�شيعه التقليدية واتخذ لنف�شه، موا�شيع 

نرثوبولوجي.  الدرا�ش������ة املاألوفة اأكرث لدى الأ

أتى ب������ه التاريخ يظهر ب�ش������كل  اإن م������ا ق������د ا

خا�س يف جم������ال تاري������خ العائل������ة والقرابة 

وتقنيات ورمزية اجل�شد وامليثولوجيا والبنية 

)31(
الفلكلورية وت�شورات ال�شلطة«.

اخلال�سة:

ل������و اأجملنا ما تقدم ع������ن عالقة التاريخ 

نرثوبولوجي������ا وخلفي������ة الثانية التاريخية  بالأ

مكننا القول اإن التاري������خ يحمل بني ثناياه  لأ
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أنه  نرثوبولوجية باعتبار ا �شيغة الدرا�ش������ة الأ

يهتم يف درا�ش������ته للمراحل الزمنية لل�شعوب 

بنظمه������ا الجتماعي������ة وت�رصيعاتها ودياناتها 

وطقو�شها وغري ذلك ما يتقاطع فيه التاريخ 

كما  نرثوبولوجيا،  لالأ املعرفي������ة  بامل�ش������ارات 

نرثوبولوجي������ا ل ميكنه������ا تقدمي مناذج  اأن الأ

معرفية لدرا�شة ال�شعوب من دون ال�شتعانة 

بعلم التاريخ ومناهجه.

وكم������ا ميكن اعتبار التاريخ مرجعا مهما 

البحوث  ف������اإن  نرثوبولوجي������ة،  الأ للدرا�ش������ة 

نرثوبولوجية ت�ش������كل مادة معرفية و�شورا  الأ

حي������ة عن حي������اة ال�ش������عوب ما يحي������ل اإىل 

ا�ش������تفادة املوؤرخني منه������ا بغية تقدمي مناذج 

حلي������اة وتطور ال�ش������عوب يف خمتلف مراحل 

�ش������ريورتها الزمني������ة والثقافي������ة وغريه������ا، 

نرثوبولوج������ا منطان معرفيان  فالتاري������خ والأ

أنهما  يتقاطعان يف عدة نقاط منهجية، كما ا

يتكامالن بحثيا، ولميكن اإق�ش������اء اأحدهما 

خر. يف الدر�س البحثي لالآ
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يف تاري������خ العرب الثقايف �س������ياق عام ميك������ن لنا اأن نطلق عليه ال�س������ياق 

أ�سكاالً  أبنية العربية وت�سكيالتها، وقد يتخذ لنف�سه ا ال�سلطوي وهو حا�رض يف ا

ومظاهر قد تلتب�س على »العادي« و»العام«، تلك املظاهر: اأغلبها خماتل يقفز 

– داخلياً – من ع�رض اإىل ع�������رض.. فيت�رضب املعنى ويتوارى املبنى، فيت�رضبها 
املعار�س املخالف من دون وعي ومن دون اإذن..، فاإذا ما اطماأن املت�رضب اإىل 

أنه تو�سع يف داخلية املت�رضب، اأف�سح عن نف�سه ليعلن عن تناق�س البنية.. ا

دبي- جامعة ت�رَين. اأ�ستاذ النقد الأ

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁
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د. �صالح الدين يون�س
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وم������ن هنا وجب – من وجه������ة نظرنا – 

تفّح�������ص �ملنت من دون �الطمئنان �إليه، ومن 

دون �ل�ش������ك �لكلي �ملدّمر ل������ه.. �إمنا.. نحن 

ناظ������رون من خارج������ه �إىل »مترحالته« عرب 

�ملتون �أوالً... وم������ن معاينة �لهو�م�ص ثانياً.. 

وكثري�ً ما يتبادل �ملنت مع �لهام�ص �ملو�قع،... 

فيغري������ه ليتو�رى...ثم ليفعل با�ش������م غريه.. 

في�شلل، ثم يبني.. فاإذ� ما نظرنا �إىل �لبناء 

وحده.. �أغر�نا �ملنت �ملركزي بالوقوف عنده 

وحده.. وهنا حتدث �لقطيعة.. 

�لقطيع������ة قطيع������ة  تك������ون  و حت������ى ال 

أينا �ملغامرة مع �لهو�م�ص  مكتمل������ة ناجزة.. ر�

و�ملق�ش������يات حاالً م������ن �ملو�جه������ة مع �ملنت 

�ملخات������ل.. لرن�ه م������ن مو�قعن������ا �جلديدة.. 

ه������ذه �ملو�قع... لن تكون من »�لتاريخية« �إن 

أو متناً جديدين.. �إمنا  �تخذت لنف�شها ذ�تاً �

هي مو�قع حركي������ة تتقبل �لنظر و�إعادته... 

و�ملد�ورة.. و�اللتفاف.. يف �شعي منها لقر�ءة 

�مل������نت من �لد�خ������ل و�خل������ارج.. نقف خارج 

�لظاهرة.. باأدو�ٍت بع�ش������ها ماألوف لديها.. 

بَّت عل������ى �أي منها 
وبع�ش������ها مغاير، ف������اإن تاأ

دو�ت... باملنهج.. �لذي  �أعدنا �لنظ������ر يف �الأ

�أخل�شنا �لقول: »�إين خارج �لع�شمة«.. و�إين 

�أحت������اج �إىل غ������ريي.. و�إن غريي و�فر �حلظ 

عن������دي.. وم������ن �ملو�قف �لت������ي �أغرتني باأن 

أته  تكون يل ُمدخل ن�������س وخُمرج راأي ما قرا

يف »الب�شائر والذخائر« للتوحيدي...

أبي ال������درداء اخلزرجى  فق������د روي عن ا

ن�ش������اري ت 652م وهو حجة يف تف�ش������ري  الأ

أنه قال يوماً: »اأحبُّ ثالثًة ل يحبهن  الروؤيا، ا

غريي، اأحب املر�س تكفرياً خلطيئتي، واأحب 

الفقر توا�ش������عاً لربي، واأحب املوت ا�شتياقاً 

ن�شاري  لربي« ويقول ابن �ش������ريين حممد الأ

ت 728م »لكنني ل اأحب واحدة من الثالثة، 

أم������ا الفقر ف������و اهلل. الغنى اأح������ّب اإيّل منه،  ا

ن الغنى به يو�ش������ل الرح������م، ويحج البيت،  لأ

وتُعتق الرقاب، وتب�ش������ط اليد اإىل ال�شدقة.. 

ن اأعاف فاأ�ش������كر اأحب  اأما املر�س فو اهلل لأ

أُبتلى واأ�ش������رب، واأما املوت فما ينفعنا  اإيّل من ا

من حبه اإل ما قدمناه و�ش������لف من اأعمالنا، 

فن�شتغفر اهلل عز وجل«

أبو حي������ان التوحيدي ت 402ه� -  يقول ا

بعد اأن عاين الن�شني »اأنظر باهلل اإىل خروج 

أبو الدرداء..  ابن �شريين من كل ما دخل فيه ا

حتى لكاأن ال�شدق فيه اأبني واأقرب، ولول اأن 

الطرق اإىل اهلل خمتلفة ما عر�س هذا الراأي 

وقد عّزز 
 )1(

ول، ول عار�شه هذا الثاين..« الأ

بي  التوحيدي تف�شيله لبن �شريين مبقولة لأ

 ، حامد القا�ش������ي: »الزهُد يف الدنيا ل ي�شحُّ

ن�شان ُخلق منها وعّمرها، و�شكن فيها،  ن الإ لأ
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فال �ش������بيل اإىل ان�ش������الخه منها على ما يرى 

)2(
ُجفاة ال�شوفية«.

لق������د فتح –كما نرى– موقف التوحيدي 

دب، بل لقراءة احلياة،  اأفقاً اآخر لق������راءة الأ

وقد مي������ز بعقل ناقد يتجاوز �ش������لطة النحو 

ومركزي������ة البالغ������ة املرتبط������ني –وظيفياً– 

جعلت  ب�ش������لطة اخلالفة التي –بدوره������ا– 

منهما ثقافة تو�ش������ع من خاللها الن�ش������و�س 

املغلق������ة، كلما احتاج اخلليف������ة املركزي ملنت 

بعاد  مرن، ي�ش������وغ له انفتاح ال�شلطة على الأ

احلياتية، يف الوقت الذي يحتفظ للن�شو�س 

أنها م�ش������تقلة، اإمنا  الديني������ة بحقها ل على ا

أنها م�شتملكة يف �شاحله، وهو حاميها  على ا

وعامل بها عندما تفر�س الواقعة ال�شيا�شية 

ذلك.

ي�ش������ري التوحيدي اإىل الوعي اجلمعي يف 

خرة تقع  أب������ي الدرداء، وكاأنه ي������رى الآ ن�س ا

أبنائها، ومثل هذا  غداً، وكاأن احلياة تفر من ا

املوقف ل يُر�ش������ي التوحيدي، اإمنا ل يف�شح 

عن موقفه، اإل باإيراد ن�س م�شاد وهو ن�س 

ابن �ش������ريين.. الذي فتح اللغة على احلياة، 

فراد  واحلي������اة اإن انتظم������ت مبا يجع������ل الأ

خرة على �شورة الدنيا..  �ش������عداء.. كانت الآ

نواع،  والدني������ا قائمة على الف�ش������ل ب������ني الأ

وعلى التوا�شل بني ال�ش������بيه واملختلف وبني 

�ش������يل  الالحق وال�ش������ابق.. وبني النظري والأ

هكذا.. اأف�ش������ح التوحيدي ع������ن موقفه من 

خالل مناظرته بني ن�ش������ني.. جمعي »كّمي« 

بن �شريين.. بي الدرداء، وفردي »نوعي« لأ لأ

لقد تواف������ق التوحيدي مع ابن �ش������ريين 

خر، ويف  توافق امل�ش������ارحة مع ال������ذات والآ

�ش������مينه كل منهما رف�س للخ�شو�شية التي 

أنه طالب  أبو الدرداء نف�شه، على ا خ�ّس بها ا

آخ������رٍة ل دنيا، فجاءت لغت������ه متواطئة معه،  ا

يف حني جاءت لغة اأبي الدرداء متوافقة مع 

روؤياه للحياة التي هي اأولً من دون اأن يخ�رص 

خرة.. الآ

الفارق الفا�شل بني الن�شني ي�شعنا اأمام 

أو اأمام م�ش������كلة  اإ�ش������كالية الرف�س والتقبل، ا

البحث عن التوافق الن�ش������بي ل املطلق، فاإن 

كان املطل������ق ه������و الغاية داخلنا ال�ش������دمي.. 

واأحلنا الفردي اإىل اجلمعي، و�ش������قنا املعرفة 

باجت������اه الكتلة، واأزحنا الفك������ر النقدي اأمام 

الفك������ر الت�ش������ليمي.. هذا ما فعل������ه املتوكل 

بتواطوؤ ال�شاعر »البحرتي« ال�شاعر كان يعمم 

�شول  والفقيه ي�شوغ، يربر، ي�ش������تنبط من الأ

فروعاً حتمي اخللفية املتخلّف.

لق������د حاول »نورثروب ف������راي« اأن يربط 

وهو يوؤ�ش�س يف النقد احلديث لفكرة النماذج 

بنية الكلية يف املخيلة ال�شعرية،  البدئية والأ

�ش������طورية  ب������ني خميلة الكلي������ة وتعبرياتها الأ

داب  �شا�ش������ية لالآ �ش������ناف الأ املتمثل������ة يف الأ
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أوروب������ة – منذ  القومي������ة يف الغ������رب – يف ا

�شطورية الثابتة  تاأ�شي�ش������اتها اليونانية بل الأ

عليها. 

وقد حاول لو�ش������يان غولدمان املارك�شي 

دب اأن  البني������وي وموؤ�ش�������س علم اجتم������اع الأ

يربط مفهوم روؤية العامل ب�رصوطها التوليدية 

الدقيق������ة يف التعب������ري املتبلور عن ال�ش������مري 

اجلمعي.

ل�شنية. فتعمل على توحيد  اأما ال�شعرية الأ

الق������درة الب�رصي������ة يف املح�شو�ش������ات املرئية 

املت�ش������كلة عرب لقاء »اّللغوي« مع »التخييلي«، 

ومن هن������ا كانت تنزع نحو تط������ور »العقلي« 

فخلقت جمموع������ة من التقان������ات التعبريية 

لت�شكل تلك التفاتات »ا�شرتاتيجية دللية«.

�شاليب  حاول د.�شالح ف�شل يف كتابه الأ

ال�ش������عرية.)3( اأن مييز ب������ني الروؤية مبعنى 

البا�������رصة يف اليقظ������ة، وبني الروؤي������ا كفعل 

التخيي������ل يف احلل������م، ثم عر�س مل�ش������وغات 

داب الغربي������ة، ومن بع�س  حماولت������ه م������ن الآ

راء ليعزز م�ش������اره فنقل  نقاده������ا بع�������س الآ

عن »كوليدرج« الذي عمل على الرومان�ش������ية 

النقدية على تاأ�شي�س امل�ش������طلح النقدي اإذ 

اأطلقه على »ال�شتب�شار الفني« الذي تقوده 

املل������كات العليا بحيث يُف�ش������ي اإىل ال�ش������هود 

ويعرب عن الواقع بالغيبيات التخييلية.

واإن اأجرينا امل�شاألة على »البنى« وافرت�شنا 

اأن الو�ش������ول اإىل الغاية كما فعل ابن �شريين، 

فنحن اأمام م�ش������وؤولية العرتاف، العرتاف 

ن�ش������اق املتخالفة، ح�شوراً حتفل  بح�شور الأ

به دنيانا.. العميقة.. الو�شيطة.. املمتدة ...

خرة  لكن اإ�ش������ارة ابن �شريين ل�ش������ورة الآ

»الفقي������ه«  م������ن  »ت728«  مبك������رة  اإ�ش������ارة 

أ�ش������ا�س من  خروية على ا لر�ش������م ال�ش������ورة الأ

»ال�ش������لوكية« لدنيوية، »الدنيوي« ل يتعار�س 

خروي«، اإن كان »الفردي« يف �ش������الح  مع »الأ

أنه  »اجلمعي« وتاأتي اأهمية ابن �ش������ريين يف ا

من الطبقة الثاني������ة من اأهل احلديث، ومنه 

خرة  خ������رج خروج الفرد من الكتل������ة لدى الآ

املنتظرة روؤية فردية.
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�شئلة التي تبدو على غاية من  واإنه ملن الأ

همية.. �شوؤال قدمي .. م�شتمر... كيف ين�شاأ  الأ

أ�شار اإىل اختالف  الختالف؟ فالذكر احلكيم ا

أ�شار اإىل  الكون يف احلركة ويف الغاية منها، ا

�ش������ورة اخللق الطبيعي كي������ف – باختالفها 

نَّ  – يحدث الن�ش������جام بل تتول������د احلياة {اإِ
ْيِل  ْر�صِ َواْخِتاَلِف اللَّ َمـــاَواِت َوالأَ يِف َخْلِق ال�سَّ

ِذيـــَن  الَّ  ❁ ْلَبـــاِب  الأ ْويِل  أُ لِّ َيـــاٍت  لآ َهـــاِر  َوالنَّ

َيْذُكُروَن الّلَ ِقَيامـــًا َوُقُعودًا َوَعَلَى ُجُنوِبِهْم 

َنا  ْر�صِ َربَّ َماَواِت َوالأَ ُروَن يِف َخْلـــِق ال�سَّ َوَيَتَفكَّ

ْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب  َمـــا َخَلْقَت َهذا َباِطاًل �سُ

اِر} اآل عمران»191-190« . النَّ

والخت������الف م������ن الطبيع������ة اإىل املعتقد 

م�ش������رية من اخللق اإىل الختالق... فاخللق 

يف الطبيع������ة فعل اهلل وعن������د غرينا هو فعل 

القانون قان������ون الطبيعة، ويف الفكر اعتماد 

عل������ى راأي، اإق�ش������اء فكر م�ش������تهلك واإقامة 

البدي������ل، على ما يزعم املختلق {َوِمـــْن اآَياِتِه 

َنِتُكْم  ْل�سِ ْر�صِ َواْخِتاَلُف اأَ َماَواِت َواْلأَ َخْلُق ال�سَّ

ـــَن} ْلَعامِلِ لِّ َيـــاٍت  َلآ َذِلـــَك  يِف  نَّ  اإِ ْلَواِنُكـــْم  َواأَ
 

الروم 22.

ومن الخت������الف يف اخللق الطبيعي اإىل 

الختالف يف اخللق اللغ������وي.. دالًّ به على 

�شاأنه الفاعل القادر الغائي.. والختالف يف 

داء العقلي والتمرحل  اللغة اخت������الف يف الأ

ن�شان. مع تاريخ الطبيعة، واإن�شاء تاريخ الإ

والختالف يف ال�ش������عر – عند العرب - 

يقود اإىل الهجاء كما هو كائن يف مراحل تاريخ 

دب، ولكن النقائ�س ال�ش������عرية يف الع�رص  الأ

موي ابتع������دت عن الختالف ال�ش������عري،  الأ

لتوؤ�ش������ل الختالفات ال�شيا�شية واملذهبية.. 

موي ع�رص الختالف على الرغم  فالع�رص الأ

من اخلليف������ة املركزي، فلقد اأظهر ال�ش������عر 

املختلف املتخالف �شورة الع�رص الذي مل يقو 

فيه اخلليفة على اإ�شكات اأ�شوات اخل�شوم.. 

موي اأهم من التاريخ  ومن هنا كان ال�شعر الأ

م������وي، ول������ول »الكميت« مل������ا علمنا كثرياً  الأ

ما علمن������اه عن النقي�������س املذهبي للدولة 

»اخلليف������ة« ولول مهيار الديلمي ملا �ش������معنا 

أليف،  خر العرقي )الفار�شي( �شوتاً غري ا لالآ

أو  اإن توافق مع ال�شائد القومي – املذهبي – ا

تخالف - ومل يكن الكميت بن زيد اإل �ش������وتاً 

لراأي اأف�شح عن نف�شه �شعراً.. وهنا »ال�شعر« 

موقف وتاريخ.... ولل�شلطة �شعراوؤها.. وهم 

– على تبعيته������م العمياء املوظف������ة – تاريخ 
أي�ش������اً، والتاريخ هو هذا وذاك.. هو املمكن  ا

وهو امل�ش������كوت عليه.. وما امل�شكوت عليه..؟ 

أ  �شوؤال انتزعه مفكر حممد اأركون.. وهو يقرا

�شالمي ويُقرئه، من حلظة  تاريخية الفكر الإ

�شوؤال اأركيولوجي.. التاأ�شي�س املعريف للظاهرة 

من العمق.. اإذاً الطبقات متو�ش������عة قائمة.. 
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وجه������ة النظ������ر الواحدة ل ت�ش������ق الطبقات 

كله������ا.. كل طبقة تتخري منهج البحث عنها.. 

نها تكونت حتت ال�رصط املختلف، ولو كان  لأ

املختلف مع نقي�ش������ه مت�ش������ابهاً.. فامل�شكوت 

عليه... بني عليه تاريخ من الفكر واملجتمع 

وال�شعر.. وحتى الدولة فماذا لو اأعيد النظر 

به.. �ش������يعاد مبا بني علي������ه.. لكنه ل يلغي، 

فالفرتا�س املثايل يقطع املعرفة عن جذرها 

الواقعي.. وحتى لو اأن امل�شكوت عليه كان كماً 

بناه التاريخ لنف�شه، وهذا �رصب من الفرتا�س 

أي�ش������اً، فلن يغري يف امل�ش������األة جوهرها، اإمنا  ا

قد ينحرف املعيار القيمي عن م�ش������ريته مع 

الفكر وال�شلطة.

خر  والالمفكر به، منط������ق جديد هو الآ

أبني������ة الفك������ر الناقد للفل�ش������فة العربية  يف ا

أنه  أو ا �ش������المية، وهو »الالمفكر به« �شار ا الإ

كذلك لنفكر به، ليكون مثار �شوؤال وت�شاوؤل؟ 

! مل������اذا اأُخرج من �ش������احة املعرفة؟ وملاذا مت 

الت�شليم باإق�شائه؟ .

لق������د بات لزام������اً علين������ا اأن نعاين املنت 

النظري النق������دي القدمي معاينة مبا�رصة، ثم 

ل بد اأن يقودنا ال�ش������وؤال ال�شمني وال�رصيح 

اإىل الهوام�������س التي ن������رى ح�ش������ورها متناً 

خر.. فهذه الهوام�س – نعني  �رصورياً هو الآ

به ال�شعر – ال�شعر املتناثر على ميني ال�شلطة 

املركزية وعلى ي�شار امل�شار »الفني« والثقايف 

بداعي، ذات ح�شور �شايكولوجي مكثف،  والإ

لكنه������ا غائب������ة بفعل الط������رد املركزي للمنت 

ط������راف.. ومن هنا كانت  ال�ش������لطوي نحو الأ

قراءتن������ا – نحن املعا�رصي������ن -للمقطوعات 

ال�شعرية تقع خارج املاألوف املدون يف تاريخ 

دب.. وق������د اعتمدنا يف هذه القراءة على  الأ

معاناتنا امل�ش������نية ال�ش������ائقة، مع الفل�ش������فة 

�ش������المية وما اأف�ش������ت به.. وما  العربي������ة الإ

أُف�ش������ى به روادها املعا�������رصون ويف مقدمة  ا

أ�شتاذي املفكر الدكتور: طيب تيزيني،  هوؤلء ا

الذي اأفدت من منهجيته اأكرث ما اأفدته من 

خ�س  اجلامعات التي تخرجت فيها... وعلى الأ

�ش������الم املحمدي الباكر ن�شاأًة  يف م�ش������نفه الإ

وتاأ�شي�ش������اً، كما اأعرتف باأنني اأفدت – على 

خر – من منهجية املفكر »حممد  الطرف الآ

اأركون« ول �ش������يما يف كتابيه »تاريخية الفكر 

�ش������الم قراءًة علمية«  �شالمي والإ العربي الإ

ول لزكي  واأدون اعرتاف������اً اآخر مزدوج������اً، الأ

جنيب حممود، والثاين: ل�ش������مري اأمني، على 

أنني  الرغ������م من تباعد املنهجي������ة بينهما اإل ا

ول، واأهمية  اأدركت اأهمية التاأ�ش������ي�س عند الأ

أما اإفادتي من  الق������راءة الكلية عند الثاين، وا

كادميي، ول�شيما  تراكمات النقد احلديث الأ

ثارة، مبعنى اآخر  ال�شلفي منه فكانت اإفادة الإ

أ�شري بعك�س الجتاه، وقد اأعفيت نف�شي  كنت ا

آرائه، فوجدتني اأجته  من نتائجه ومناهجه وا
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اجتاهاً اآخر »اإىل اخلارج« اإىل علمي التاريخ 

والفل�ش������فة، لكي اأعود اإىل »الداخل« باأدوات 

تقوى على تفكيك الظاهرة واإخراج الكامن، 

واإعادة ال�ش������ارد وك�ش������ف امل�ش������مر.... فاإذا 

قادين العمل هذا اإىل الرتياح اأح�ش�شت باأنني 

فعلت �ش������يئاً يدفع اإىل الر�ش������ا – كما اأزعم 

أ�ش������ري  – وحتى ل يبقى الكالم هنا وهناك.. ا
اإىل اجتاهني عملت على التقابل بينهما:

بني ي������دي دي������وان »ال�ش������افعي« ت 204 

ه�، وهو �ش������غري احلجم و�ش������عيف ال�شعرية، 

لكن������ه ذو كثافة �ش������يكولوجية عالية، اعتمد 

املقطوع������ات ال�ش������عرية ل املط������ولت ويبدو 

أنه وظف ال�ش������عر للوعظ  – فيما يبدو لنا – ا
ل ل�ش������يٍء اآخر، واإن ر�شالته الفقهية اأهم من 

اأن تخت�رص يف �شعره...وقد اأف�شح عن نف�شه 

)4(
بهذه املقطوعة:

بــفــعــلــه  الـــفـــقـــيـــه  هـــــو  الـــفـــقـــيـــه  اإن 

ـــه ـــيـــ�ـــص الـــفـــقـــيـــه بـــنـــطـــقـــه ومـــقـــال ل

الــرئــيــ�ــص بخلقه  الــرئــيــ�ــص هـــو  وكــــذا 

ــــه  لـــيـــ�ـــص الــــرئــــيــــ�ــــص بــــقــــومــــه ورجــــال

وكــــــــذا الــــغــــنــــي هـــــو الــــغــــنــــي بـــحـــالـــه 

لـــــيـــــ�ـــــص الـــــغـــــنـــــي مبـــــلـــــكـــــه ومبـــــالـــــه

لقد حدد ال�ش������افعي مفهوم »الغنى« باأنه 

قائم على املعرفة الدينية والقناعة والتماثل، 

بني ال�شلوك الفردي والقول.. وتبدو اأهمية 

ه������ذه التحديات يف اإف�ش������احها عن مرحلة 

أ.. وما كان  جتايف فيها ال�ش������لوك عن املب������دا

لل�ش������افعي اأن ي������رى حتولت الق������رن الثاين 

أ العام،  الهج������ري اإل حتولً فردياً.. عن املبدا

هم  ومن هنا حرم نف�شه من قراءة احلدث الأ

وهو ت�ش������خم القامو�س الفك������ري واحلياتي 

ملجتمع دولة اخلالفة، هذا القامو�س فر�س 

�ش������المية، مل  �ش������ياقات من خ������ارج النظم الإ

ي�شتطع الفقهاء تلم�ش������ه من تاريخيته، اإمنا 

تلم�ش������وه يف معيارية ال�ش������ياق الديني.. وقد 

�رصح بهذا �شعراً.

يـــــا مـــــن يـــعـــانـــق دنــــيــــا ل بــــقــــاء لــهــا 

ـــفـــارا ـــس � دنـــــيـــــا  ويـــ�ـــســـبـــح يف  ـــي  ميـــ�ـــس

هـــــــال تــــــركــــــت لـــــنـــــا دنــــــيــــــا مـــعـــانـــقـــة 

حــتــى تــعــانــق يف الـــفـــردو�ـــص اأبــــكــــارا)5(

حدد ال�ش������افعي هنا امل�شار.. فاإّما الدنيا 

خ������رة تفرت�س تهيوؤاً  خرة.. ولكّن الآ واإّم������ا الآ

واإعداداً يقوم������ان على اإقالة الدنيا.. واإقالة 

الدني������ا يعن������ي اأن ترتكها لطالبيه������ا »اترك 

آلت اإليه.. مل يقل هذا �رصاحًة  ال�ش������لطة« ملن ا

لكن النتائج كانت هنا، لقد خدم ال�ش������افعي 

ال�ش������لطة العبا�ش������ية من دون درايٍة منه، يف 

أبو حنيفة ت150ه� يواجه تلك  وقٍت كان فيه ا

ال�شلطة »مع املن�شور«..

ومل يكتف ال�شافعي باإقالة الدنيا بل عزز 
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ذلك باإقالة ال�شعر، ولكن على طريقة اأخرى 

وهي احتاد العلم بالفقه.. 

ـــــــــول الــــ�ــــســــعــــر بــــالــــعــــلــــمــــاء يــــــرزى  ول

ــــــيــــــوم اأ�ـــــســـــعـــــر مــــــن لــبــيــد لــــكــــنــــت ال

الــــــــــورى مـــــن كـــــل لــيــث  واأ�ـــــســـــجـــــع يف 

ـــــد ـــــزي ي وبـــــــــنـــــــــي  ــــــــٍب  مــــــــهــــــــّل واآل 

ولــــــــــــول خــــ�ــــســــيــــة الــــــرحــــــمــــــن ربـــــي 

ــبــت الـــنـــا�ـــص كـــلـــهـــم عـــبـــيـــدي)6( حــ�ــس

م������ا الذي جعله ي�ش������تح�رص »لبيد« – اآل 

املهلب– بن������ي يزيد«.. اإنه موقف الفقيه من 

ال�شعر وال�ش������اعر، اإذ يراه و�ش������يلة غريه من 

يديولوجي الذي  ال�ش������عر.. بل اإنه املوقف الأ

جعل ال�شعر يف جبهٍة غري جبهته، لقد ت�رصب 

ال�ش������افعي – وهو من ه������و – يف عامل الفقه 

واللغة. ت�رصب �شعرية ال�شعراء فاأ�شبح يفكر 

وهو �شاعٌر بعقلية م�ش������تعارة،.. اإّنه النعتاق 

من املواجهة م������ع القامو�س الدنيوي والفكر 

اجلدي������د ال������ذي اأ�رصنا اإلي������ه.. وعلى الرغم 

م������ن تقدم اأبي حنيفة النعمان 150ه� زمانياً 

على ال�ش������افعي 204، وعل������ى الرغم من اأن 

ال�شلطة العبا�ش������ية كانت اأقوى واأعنف.. اإل 

اأن »احلنف������ي« كان اأقوى عل������ى اإظهار الراأي 

الفردي املواجه لل�ش������لطة من جاء بعده من 

الفقه������اء ويف مقدمته������م ال�ش������افعي، ويروي 

أبو حنيفة يفتي �رصاً لوجوب  »الزخم�رصي«كان ا

موال اإليه  ن�رصة زيد ب������ن علي.. وحم������ل الأ

واخلروج معه، على الل�س املتغلب املت�ش������مي 

)7(
مام واخلليفة بالإ

ومن هنا جاء الفقه احلنفي فقه »املدن« 

املتوا�ش������ل مع ثقافة الرتكيب العرقي لدولة 

اخلالف������ة، بينما �ش������اع الفقه ال�ش������افعي يف 

طراف والهوام�������س التي األفت  الب������وادي والأ

اخل�ش������وع للمتون.. ول �شيما بعد اأن اأجرى 

ال�ش������افعي امل�ش������احلة مع الر�شيد، فقد وىل 

أنه يوؤلب  احلكم يف جنران، فو�ش������ل الر�شيد ا

النا�������س عليه، فاقتاده عل������ى بغل اإىل بغداد، 

واتهمه باأنه يروم اخلالفة، ثم ت�شفع له حممد 

بن احل�ش������ن، ثم بُرئ ما ن�شب اإليه، فاختار 

م�رص ومات فيها، ومل ت�ش������فع له �شكونيته مع 

ال�شلطة، ورغم هذا ظل حمايداً مل ينتقل اإىل 

)8(
حقل »املعار�شة«.

أي�شاً بع�س ما كتبه الفيل�شوف  وبني يدي ا

 Thoreau مريك������ي هرني ديفيد ث������ورو الأ

»1817-1862« وكم������ا يق������ول د.زكي جنيب 

أ�ش������ه فك������رة  حمم������ود عن������ه »ن�ش������جت يف را

الفردية املطلقة« لكن هذه »الفردية« جاءت 

�ش������من �ش������ياق تاريخي ي������رد عل������ى التبعية 

ويوؤ�ش�س لال�ش������تقاللية... فقد اعرت�س على 

آنذاك« �شد  مريكية يف وح�ش������يتها »ا اأمته الأ

املك�ش������يك، و�ش������د العبيد، وكذلك يف اإبادة 
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�شالء.. لقد واجه  الهنود احلمر ال�ش������كان الأ

مريكي »اإن للفرد  الدولة واحتما بالقانون الأ

مريكية  احلق يف العرتا�������س على الدولة الأ

حينها لتقبل بهذا.. فو�ش������ع داخل ال�شجن، 

وعندما زاره �ش������ديقه ال�شاعر املفكر »رالف 

والدو اإمر�شون« �شاأله: هرني: ماذا تفعل هنا 

داخل الق�شبان؟ وكان هذا ال�شوؤال مهماً من 

نه يحمل اعرتا�شاً على الدولة،  اإمر�ش������ون لأ

ويرى اأن ث������ورو لي�س من حق������ه ول من حق 

الدولة اأن يكون وراء الق�ش������بان، لكن جواب 

ث������ورو كان اأهم »والدو.... ماذا ت�ش������نع اأنت 

خارج الق�شبان؟ 

�ش������كالية، واإن������ه ال�ش������وؤال الذي  اإنه������ا الإ

ليحتمل اإل جواباً واحداً... لنكن معاً �ش������د 

ا�ش������تبداد الدولة.. فوالدو اإمر�ش������ون �شاعر 

ومفك������ر، وث������ورو مفك������ر، وثورو فيل�ش������وف، 

وكالهما �ش������اهم يف انف�شال اأمريكا حقوقياً 

ع������ن بريطانيا.. وكالهما دع������ا اإىل »اأمركة 

أرادا اأمريكا كما ت�شوراها،  اأمريكا« ولكنهما ا

اأمريكا احلقوقية.. ويف غٍد لحق ينف�ش������ل 

ال�ش������اعر اإمر�ش������ون عن الفيل�ش������وف ثورو.. 

لي�س انف�ش������الً يف املفاهيم اإمنا انف�شال يف 

الطريقة واملنهج.

هم: »لن تقوم  هرني ث������ورو يف مقولته الأ

دولة حرة م�ش������تنرية باملعنى ال�شحيح اإل اإذا 

اعرتفت الدولة باأن الفرد قوة عليا م�ش������تقلة 

يف ذاته������ا، ت�ش������تمد منه كل ما له������ا من قوٍة 

و�شلطان«.

أ�ش�س  وانظر اإىل تراث عربي اإ�ش������المي، ا

ر له ابن  له اأحمد بن حنبل ت »241ه�« ونظَّ

تيمية ت »728ه�1332م« )ل يجوز اخلروج 

أنه يقيم ال�ش������الة(، وقد  على احلاكم طاملا ا

اعتمد يف هذا على حديث نبوي كان م�شاره 

خمتلفا، لكن ال�ش������تقاق ال�شيا�ش������ي من قبل 

رجال الفقه قد جعل احلديث ذاك يف �شالح 

رجل الدولة، واحلديث هو: �شمعت عوف بن 

�ش������جعي يقول: »�شمعت ر�شول اهلل  مالك الأ

أئمتكم الذين حتبونهم  )�س( يقول: »خي������ار ا

ويحبونكم، وت�شلون عليهم وي�شلون عليكم، 

أئمتكم الذين تبغ�شونهم ويبغ�شونكم  و�رصارا ا

وتلعنونهم ويلعنونكم، قالوا: 

قل لنا يا ر�ش������ول اهلل اأفال ننابذهم غري 

ذل������ك. قال: ل. ما اأقاموا فيكم ال�ش������الة – 

ثم ك������رر موؤكداً – ما اأقاموا فيكم ال�ش������الة 

آه ياأتي �ش������يئاً من  اإل م������ن ويل عليه واٍل فرا

مع�شية اهلل فليكره ما ياأتي من مع�شية اهلل 

 .
)9(

ولينفعن يداً من طاعة«

م�س و�ش������دنة ال�شعر  وقد �ش������وغ فقهاء الأ

راء ب������اأن احلاكم  الي������وم تلك الن�ش������و�س والآ

الفا�ش������د خريٌ من الفراغ ال�شيا�ش������ي، ب�رصط 

اأن يحافظ احلاكم ال�شيا�شي على الفرائ�س 
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»ال�ش������الة «، ولكن مل يقو واح������ٌد منهم على 

تف�شري مفهوم الف�شاد، ومل يقو اأي منهم على 

تعليل خروج ال�ش������يدة عائ�ش������ة على اخلليفة 

الراب������ع، وخ������روج معاوي������ة عل������ى اخلالفة 

الرا�شدية وعلى مفهوم ال�شورى، ثم تاأ�شي�شه 

موي  �ش������الم عائل������ي ميتد اإىل ال�������رصاع الأ لإ

الها�ش������مي ال�ش������ابق على الوح������ي . بل يعيد 

قري�ش������اً اإىل �شابق عهدها لتنتقل من القبيلة 

يف اجلزيرة اإىل الدولة يف ال�ش������ام ففي هذا 

التاأ�شي�س.. ف�شحة كبرية لتعاظم »ال�شلطوي« 

أيديولوجي.  على »الفردي« ولكن بغطاء ا

نه  الف������رد اأولً.. هذا ما قال������ه ثورو.. لأ

�شا�ش������ية، فهو مقيا�س احلق،  بنية الدولة الأ

»واإن كان القان������ون يقول غري هذا، فالقانون 

حق« ل ينبغي اأن تعلموا  قوى ل الأ فر�شه الأ

النا�ش������ئة احرتام القانون بق������در ما تعلموهم 

 .
)10(

احرتام احلق 

يط������ايل  الإ  pareto باريت������و  يعتق������د  و 

أو  مريك������ي الثقاف������ة اأن »القائد ا �ش������ل الأ الأ

احلاكم ال�شالح هو ذاك الذي اطلع اأو عمل 

مب�ش������مون مقولة باكون bacon ال�ش������هرية: 

»ل ميكن التحكم يف الطبيعة و�ش������بل النجاة 

هو طاعتها «، وميك������ن القيا�س على القول: 

»الطبيعة الب�رصية ل ميكن التحكم بها، و�شبل 

النجاة يكون باإطاعتها« لكن برينتون اأ�شاف 

مركيني التجريبية  اإىل مقولة باريتو نزعة الأ

آٍت: »اإن كثريين من ذوي  فاأف�ش������ى مبا ه������و ا

املذهب احلديث.. على اعتقاد موؤداه: على 

أراد اأن مي�شي قدماً يف هذا  ن�شان اإذا ما ا الإ

الع������امل اأن يجرب مهارت������ه يف معاجلة النا�س 

والتعامل معهم، فاإنك ت�ش������يطر على النا�س 

.
)11(

بالفن واملهارة ولي�س باملنطق«

مريكي منطق براغماتي ي�شبه  املنطق الأ

اإىل ح������د كبري منط������ق النح������اة والبالغيني 

والفقه������اء، فلقد �ش������وغ ه������وؤلء ل�ش������تبداد 

موية،  �شيا�شي م�شخ�شاً باملرحلة القر�شية الأ

ثم ا�شتمر ليوؤ�ش�������س –من دون وعي م�شبق– 

للمرحلة العثمانية، التي وجدت م�ش������وغات 

الحتالل وال�ش������تمرار يف الن�ش������و�س التي 

ا�ش������تقها الفقهاء وامتطوه������ا لتكون الغطاء 

ي �شلطوي قادم . يديولوجي لأ الأ

 ويف املنط������ق ال�رصقي جند الفيل�ش������وف 

أو�شو يطرح ت�شاوؤله متى ي�شبح العقل  الهندي ا

الب�رصي �رصيراً؟ ويجيب نف�شه قائاًل: عندما 

يخالف طبيعته، ويتبع الكهنة وال�شيا�ش������يني، 

أ النحراف حلظة تعمل �ش������د طبيعتك  يبدا

أ النحراف يحيط  املتجذرة يف داخلك.. بدا

أ الالهوت ي�ش������يطر عليه،  ن�ش������ان مذ بدا بالإ

منذ اأن بدا مب������ادئ للنا�س من دون اأن يفهم 

أو يعرف �شايكولوجيتها،  ن�شانية ا الطبيعة الإ

اإذاً ين�شاأ النحراف من موقف الالهوت �شد 
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الطبيع������ة الب�رصية، ومن يرغ������ب يف اختفاء 

أ�ش������كال النحراف علي������ه اأن يعلن موت  كل ا

ن�شان  ديان وترك الإ الالهوت واختفاء كل الأ

 .
)12(

حراً يف اأن يعي�س وفقاً للطبيعة

أو�ش������و على عوامل  أة ا عل������ى الرغم من جرا

ديان، وعلى الرغم من انت�شاره  الالهوت والأ

أنه راأي �رصقي  لقانون الفطرة الطبيعية، اإل ا

يق������ع خلف العامل املعا�رص الذي مل يعد يعرتف 

عل������ى تلك الفطرة ول على الطبيعة الب�رصية 

وىل، ومن هنا يتق������دم العقل الغربي على  الأ

ال�رصق������ي يف تقدم الفيل�ش������وف ث������ورو على 

أو�شو.  ال�شافعي وا

بني ال�ش������افعي وثورو م�ش������افة �شوئية.. 

حيادي������ة ال�ش������افعي مل تكن لتعنين������ا لول اأن 

وج������وده – بال������راأي- حا�رص ماث������ل يف املنت 

الدين������ي واحلقوقي اإىل الي������وم، ومن يدري؟ 

فرمبا لغٍد طويل وطوي������ل.. فردانية ثورو.. 

أي�ش������اً معمول به������ا، وكذلك  نه������ا ا تعنين������ا لأ

كفاحيت������ه و�ش������داميته مع الدول������ة، لتغادر 

جربوتها الداخل������ي واخلارجي نحو احلقوق 

ل نحو القوانني.. 

لكن ال�ش������وؤال الذي يقفز اإىل هذا املنت.. 

ملاذا اخرتت ال�ش������افعي؟ وملاذا مل تذكر �شعراء 

يف تراثنا كانوا كما ثورو واإمر�شون؟؟ 

اإن ال�ش������افعي كغريه من الفقهاء ات�شعت 

أث������ريه يف البني������ة العام������ة، اأما  م�ش������احات تا

�شياء رافداً  ال�شعراء فكان جمال تاأ�شيلهم لالأ

أنه – رائد يف  أو ثانوياً، فاأبو مت������ام – على ا ا

التوج������ه الف������ردي العقلي مل ينظ������ر اإليه اإىل 

ن كما يجب، واأما الفيل�ش������وف ابن ر�ش������د  الآ

ف������كان م�ش������طهداً يف ع�������رصه  ت 1198- 

وفيما يل������ي ع�رصه.. ولي�س حا�رصاً اليوم اإل 

عند النخب.. فاأما ال�ش������افعي فهو احلا�رص 

يف القان������ون واملجتمع والدول������ة.. وما انتفع 

املعا�رصون مبا يجب اأن ينتفعوا من ال�شافعي 

ول �ش������يما يف اجلانب املثايل من �شخ�شيته، 

أو التوفيقي. ا

مريكي »وليم  خر.. الأ وما نزال عن������د الآ

جيم�������س« اإذ يجعل النتائ������ج مرهونة بالفرد 

حلاح عل������ى العامل الفردي  الواحد »ه������ذا الإ

له ما يربره يف �ش������ياق ع�رصه، ويبدو اأن ذاك 

فراد عامل  ال�شياق له ما ي�شوغه اليوم، فعامل الأ

مبهر من »اأر�شطو« اإىل »عي�شى وحممد« اإىل 

فرن�ش������ي�س بيكون ونيوتن و�شبيبنوزا وداروين 

وفروي������د وكولومبو�������س اإىل هيج������ل واجنلز 

ومارك�س اإىل.. و« اإىل »م�ش������تمرة مفتوحة.. 

ن�شان يزداد ارتقاء،  �شنعوا التاريخ العقلي لإ

وهو يف جدل مع نف�ش������ه والعامل، فالفيل�شوف 

املربي ج������ون ديوي يرى يف »الطبيعة كاحلق 

متغرية احلوادث، والفيل�ش������وف عنده اإذا ما 

تنك������ر للحوادث يف تغريه������ا الدائب انتظاراً 

من������ه للحق الثابت فاإمنا يقطع ال�ش������لة بينه 

 .
)13(

وبني الكون«
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مل تك������ن القناع������ات الفردي������ة على اتفاق 

طل�ش������ي وغربه ، ومل تكن  مطل������ق يف �رصق الأ

أي�شاً، فالعامل منذ القرن ال�شاد�س  يف تناق�س ا

ع�رص م�ش������غول باأمري������ن: ترتيب الطبيعة من 

خالل اكت�ش������افها لتنتظم يف وظيفية اإن�شانية 

ل تخب������و، والثاين ترتي������ب الفكر الب�رصي يف 

�ش������ورته املثالي������ة... والختالف يف امل�ش������ري 

واملنه������ج ل يعني القطيعة ب������ني هذا وذاك، 

فقد يخال������ف املفك������ر نف�ش������ه وينقلب على 

آرائ������ه، وهذا ما عززه »وليم جيم�س « »لي�س  ا

هن������اك قيم ثابت������ة على الزم������ن، اإمنا القيم 

مالزمة للحياة يف تغريها، فكلما تغريت تبعاً 

لها تلك.. ماذا ع�ش������ى اأن تك������ون هذه القيم 

أو ال�شيا�ش������ة اإن مل تكن اأدوات  خ������الق ا يف الأ

.
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ت�شتخدم يف ال�شلوك«

من ديوي يقفز اخلي������ال اإىل اخللف اإىل 

اأبي متام، الذي عزز املوقف الفردي يف وجه 

الكتلة ال�شماء التي مثلها البحرتي واملتوكل 

ت847 اخلليفة العبا�شي العا�رص.... ومل يكن 

بي مت������ام خليفة يحالف������ه، ول هو بحاجة  لأ

اإليه، وعندما اأجاب على ال�ش������وؤال املعروف 

مل������اذا تقول م������ا ل يفهم »وقد اأج������اب: ملاذا 

لتفهمون ما يقال« ح������دد حني ذاك اأهمية 

اجلذب من الكتل������ة اإىل الفرد وكان يعلم كم 

هي املهمة �شاقة....:-

اأعـــاذلـــتـــي مـــا اأخـــ�ـــســـن الــلــيــل مــركــبــًا 

املــــلــــمــــات راكـــبـــه واأخــــ�ــــســــن مـــنـــه يف 

ذريـــــنـــــي واأهــــــــــــوال الــــــزمــــــان اأفـــانـــهـــا 

فــــاأهــــوالــــه الــعــظــمــى تــلــيــهــا رغــائــبــه

أ�ش������ياء كث������رية، منها  أب������ا متام ا م������ا ميز ا

غزارة ال�شعر، وبطبيعة احلال جودته ومنها 

نباهته الفردية، ومنها ح�ش������ن تخل�شه.. كل 

هذا �ش������من �ش������ياق معهود.. وبالن�شبة اإلينا 

نرى اأهمية ال�ش������اعر – هنا – توحد التفكري 

العقالين مع اللغة ال�شعرية اجلديدة.. ورغم 

أنه جعل لل�شعر  اإميانه الوا�شح بالتوحيد اإل ا

ح������الً وجودية.. ب������ل وجودية م�ش������تقلة، ومل 

أو ال�ش������هل اإدراك الف�شل بني  يكن بالي�ش������ري ا

تاأ�شي�ش������اته العقلية وبني اإجراءاتها اللغوية، 

فلي�شت عالقة ال�ش������عر عنده مبقطوعة عن 

أف������كاره النظري������ة، ومل تدر يف نف�ش������ه دورة  ا

داخلية وح�شب، بل �شعى اإىل الرتكيب املحتوم 

أف������كار يف »الداخل« وحوادث  امل�ش������نوع بني ا

طبيعية يف »اخلارج«.

ولق������د حدد وظيف������ة ال�ش������عر بعيداً عن 

النق������اد الذين ا�ش������تهلكوا الزم������ن يف اللفظ 

واملعنى والت�شبيه وال�ش������تعارة، وامل�شتعار له 

�شابة يف الت�شبيه واللفظ واملعنى،  ومنه، والإ

أبو متام ال�شعر من الو�شعية »احلرفية«  نقل ا

اإىل الو�شعية »القيمية«: 

ــعــر مـــا درى  ــهــا الــ�ــس ــّن ـــــول خــــالل �ــس ول

تـــى املـــكـــارم بـــغـــاة الـــنـــدى مـــن اأيـــــن تـــوؤ
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حــقــوقــه  تـــدعـــى  كــــاملــــعــــروف  اأر  ول 

مـــغـــامن قــــــــــــــوام وهـــــــي  مـــــغـــــارم يف الأ

بينها  الــ�ــســعــر  يـــر  ل  مـــا  كــالــعــلــى  ول 

معال  فيها  لي�ص  عقاًل  ر�ـــص  الأ فك�سا 

يـــغـــدو فــيــغــتــدي  ـــقـــول  ال اإل  ومــــا هـــو 

اأوجـــــــــــه، ومـــــــيـــــــامت)15(. لـــــه غـــــــرر يف 

أب������و متام بخياله ال�شو�ش������يولوجي  اأدرك ا

اأهمي������ة اأن يغني خرباته ال�شخ�ش������ية، بل اأن 

ينقل هذه اخلربات اإىل جمال اإطار ال�ش������ياق 

الجتماع������ي التاريخي الوا�ش������ع الذي عا�س 

فيه، لكن خيال������ه امتد اإلينا يف ع�رص العلوم 

عل������ى اأهميته  الدقيقة.... ه������ذا الع�رص – 

وامتدادات������ه – داه������م العل������وم الجتماعية 

ومنها علوم اللغة ونظرية ال�ش������عر والنقد... 

وق������د توقفت عند اأطروح������ة ميلز »املجتمع 

ن�شان  اجلمعي« ويرى يف اأمريكة منوذجه، فالإ

أيه – خ�شع للرت�شيد الفني  مريكي –يف را الأ

بع������د اأن اأجرب عل������ى التخلي عن الب�ش������رية 

ن�ش������انية...» ويقدم �ش������اهداً ه������و القنبلة  الإ

الذري������ة على الياب������ان، اإذ مل يهت������م املجتمع 

مريكي اجلمعي ملا حدث «.  الأ

اإن ما ذهب اإليه رايت ميلز كعامل اجتماع 

مه������م للغاية، ولك������ن لي�س يف �ش������ياقنا هذا، 

اإمن������ا املهم اأن ن������رى اأطروح������ات »ثورو« يف 

القرن التا�ش������ع ع�رص تت�ش������خ�س بعد احلرب 

مريكي، اإذ  الثاني������ة يف املجتمع اجلمع������ي الأ

ي������رى »الغرتاب« كاأهم امل�ش������كالت يف العامل 

أق�ش������اها، وقد عزا الغرتاب اإىل  احلديث وا

مربيقية املجردة ال�شائدة يف العلوم  النزعة الإ

كما يف احلياة. 

دوات املنهجية  أيه – »الأ وقد حتولت – برا

اإىل اأهداف« ق�ش������وى، واأ�ش������بحت الق�شايا 

املهمة مق�ش������ورة على تل������ك التي تتالءم مع 

)16(
القيا�س الكمي.

ويب������دو كالم ميل������ز مهماً على ال�ش������عد 

الفكرية كلها، اإذ نقل مركز النقد املوجه من 

رج������الت القرن الع�رصين اإىل رجالت القرن 

التا�ش������ع ع�رص - على امل�ش������توى التجريبي - 

اإىل النقد املوجه اإىل القرن الع�رصين نف�ش������ه، 

ويرى م�ش������كلته قائمة يف حتول الو�شائل اإىل 

مربيقيون ذكر اأي  ق�ش������ايا »يرف�س هوؤلء الأ

�ش������يء عن املجتمع احلديث ما مل ي�ش������تكملوا 

طقو�ش������هم املنهجية ال�ش������كلية التي ل ت�شهم 

يف حتقيق الفهم بقدر ما ت�ش������هم يف ت�شطيح 

.
)17(

املعرفة«.

يحيلن������ا ه������ذا ال������راأي الناق������د للفك������ر 

ال�شو�ش������يولوجي يف الغ������رب اإىل ما تو�ش������ع 

يف النق������د العرب������ي الق������دمي م������ن مقولت 

�شكول�ش������تيكية �شار احلفاظ عليها اأهم من 

عملية النقد نف�شها، كمقولة »عمود ال�شعر« 

و»اللفظ واملعنى« وكذلك »منا�ش������بة امل�شتعار 

له للم�ش������تعار من������ه« ثم »ق�ش������ية ال�رصقات 
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دبية« هذه املق������ولت ما تزال حا�رصة يف  الأ

أنها مرجعيات ل تقبل  أبنيتن������ا النقدية على ا ا

املراجعة، فا�شتحالت من م�شائل قابلة للنقا�س 

اإىل اأقنومات �شبه مقد�شة لبد من »ال�شعي« 

قنومات  اإليها، واأهم جمال جتلّت فيه هذه الأ

كان يف جم������ايل »النح������و« و»البالغ������ة« على 

أنهما »جمالت ماترك املتقدم فيها للمتاأخر  ا

�شيئاً«.

جنلي������زي »رامان  يف ح������ني ا�شت�ش������عر الإ

�شلدن« هجوماً عميقاً من�شقاً ملفكري القرن 

الع�رصين على ما يعرف »باليقني املو�شوعي« 

للعلم يف القرن التا�ش������ع ع�رص، فقد �ش������ككت 

آين�ش������تاين فيما كان م�ش������لماً به اأن  ن�ش������بية ا

املعرفة لي�شت �ش������وى تراكم �شارم مت�شاعد 

من احلقائق... واأكد علم النف�س اجل�شطالتي 

�ش������ياء  الأ ي������درك  ن�ش������اين ل  الإ الفع������ل  اأن 

بو�ش������فها اأجزاًء، بل بو�شفها ت�شكاًل لعنا�رص 

أو كليات منتظمة ذات معنى«  ومو�شوعات ا

أ الفكر الغربي ول يطمئن  وهكذا ل يهدا

أو ل�ش������يغة، ول يعرتف على الناجز  ل�ش������كل ا

خر  والكام������ل واملرجعية، اإمنا يعي�س جتاه الآ

كما يعي�س جت������اه الذات... لق������اء، مغامرة، 

أو اختالفاً، ثم يوؤ�ش�������س  جمافاة، ان�ش������جاماً ا

لجتاه ينبثق من عمق امل�ش������األة.. والتاأ�شي�س 

ن�ش������نة، ب�رصف  أب������داً.. رفع وترية الأ غايته ا

النظر عن ال�شيا�ش������ات املخالف������ة واملخاتلة. 

ومل نكن بطبيعة احلال ن�شعى اإىل ا�شتخال�س 

نتائج يقينية من حماولتنا كتلك التي يتو�شل 

أو العلوم  اإليها الباحثون يف العلوم الدقيقة، ا

أو اأن جنري حتليالتنا على الن�شو�س  املادية... ا

ال�ش������عرية والنقدية، كما يجريها اأ�ش������حاب 

الريا�شة العقلية فتتو�شل اإىل اأحكام حتليلية 

أولية قد تكون بال م�شمون واقعي، ويف هذه  ا

احلال نتمكن من تقدير درجة ال�شحة فيها 

من دون اأن نعود اإىل الوقائع. ومل نكن ن�شعى 

أي�شاً للتو�شل اإىل اأحكام تاأليفية ما ورائية،  ا

تلك التي حتفل به������ا العلوم املادية، وتلك ل 

أو ف�شادها اإل  تقبل احلكم على �ش������الحيتها ا

بالعودة اإىل »الوقائع«.

ول ي������كاد – على حد ما ن������رى – ينعتق 

باح������ث يف جمال م������ن جم������الت املعرفة من 

أ�شا�شه:  اإ�شكالية قائمة يف هذا املجال بت�شاوؤل ا

هل اأحكام القيمة من النمط التحليلي الذي 

يعفين������ا م������ن الحتكام اإىل الوقائ������ع؟ اأم هي 

من النمط ال������ذي ينتج عن وقائع تكون تلك 

الوقائع م�شدر �شوابه اأم م�شدر خللها؟ 

ويف ع������امل الف������ن عموم������اً وعامل ال�ش������عر 

أو الباحث  خ�شو�ش������اً.. كثري ما يلجاأ الناقد ا

حكام، من دون اأن  اإىل اإ�ش������دار احلكم بل الأ

أو دقيقة،  تكون عملية ال�شتق�ش������اء �ش������املة ا

عم التي  وم������ن دون الرجوع اإىل العين������ات الأ

ميكن اأن تكون �ش������اهداً على �ش������حة حكمه 
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بالتقريري »وعلى الرغم من اأن ذاك احلكم 

»التقريري« معتمد اأ�شاًل على تطبيق املنهج 

العلمي، اآخذاً بعني احل�شبان »الوقائع« التي 

اعتمدها مادًة درا�شية تطبيقية..

خر، ونفي حكم  أم������ا احلكم بالجتاه الآ وا

»القيم������ة« فهو احلكم الذي ل يعتمد منهجاً 

علمي������اً باملعنى امل������ادي العلم������ي الدقيق يف 

اإ�ش������داره. وثمة م�ش������األة ل بد من املواجهة 

أ�شا�ش������اً يف العالقة ال�ش������منية  معها، تكمن ا

– واأحيان������اً – ال�رصيحة – بني �ش������لم القيم 
خ�س  خ�س.. الأ ومناه������ج العلم.. وعل������ى الأ

»امل�شكل« حلظة تغادر اأروقة العلوم الدقيقة 

»املادية« اإىل ف�ش������اءات العل������وم الجتماعية 

ن�شانية. الإ

وم������ن هنا كان عل������ى اأي باحث �ش������ّنف 

بحثه �ش������من »فل�شفة العلم« اأن يواجه �شوؤالً 

اإ�شكالياً موؤداه: اإىل اأي حد يقوى على اإق�شاء 

ن�ش������انية عن القيمة«؟ ول �شيما اأن  العلوم الإ

ما هو مت�ش������ور، واأن ما ه������و مبتغى، واأن ما 

ن�ش������انية..  هو حملوم به.. هو جمال العلوم الإ

وباخت�شار.. هذه العلوم قائمة على ما يجب 

ن�شان عن  اأن يكون.. وهنا تنف�ش������ل علوم الإ

العلوم املادية اأو علوم الطبيعة.. والنف�شال 

حكام القيمية ل بد قائمة  ل بد حا�شل، والأ

.. لكن قيامها خمتلف بني علوم املادة وعلوم 

ن�شان، ومهما يكن من دقة يف علوم املادة،  الإ

حكام القيم������ة مع التطور  فاإنها خ�ش������عت لأ

التاريخ������ي.. للب�������رص وهم ي�ش������نفون اخلري 

والنافع واجلميل، وكذل������ك ال�رصير واملوؤذي 

والقبي������ح.. وهذا ما ي�ش������مح لن������ا بالعتقاد 

أو  اأن حك������م القيمة ل ينايف املنه������ج العلمي ا

يجافيه ب�شكل مطلق..

فبعد اأن فرغ »العلم التجريبي« من درا�شة 

الظواه������ر الطبيعي������ة وا�ش������تخال�س النتائج 

اليقينية منها، مت ا�ش������تقراوؤها يف جملة من 

القوانني املج������ّردة.. اأمكن له اأن ميد خربته 

ن�ش������انية كي يجد م�ش������وغاً يف  اإىل العلوم الإ

اإخ�شاعها –قدر امل�شتطاع– للرقابة العلمية، 

أو �ش������بط م�شارها وهي تغتني من جناحات  ا

التجريب. 

وم������ن امل�ش������كالت التي واجه������ت اأحكام 

القيمة.. هي تزاي������د النجاحات العلمية يف 

الغرب ول �شيما يف العلوم البيولوجية، فقد 

اأف�شت تلك النجاحات اإىل خلع اأحكام على 

�ش������عوب وحلها عن �شعوب، كما فعل جوليان 

هك�ش������لي J-huxley ال������ذي راأى يف نظرية 

التط������ور معي������اراً لختبار قدرات ال�ش������عوب 

الأجنلو�شاك�شونية، وفيها يحدد التقدم العام 

بالتقدم البيولوجي، ومبعنى اأو�ش������ح ا�شتثمر 

هك�ش������لي التقدم البيولوجي لريى ال�ش������عوب 

الأجنلو�شك�شونية متقدمة من خالل قدراتها 

أك������رث من غريها..  العرقي������ة القابلة للتطور ا
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الهوام�ش

¥µ

فه������ذه النظرية ت������رى اأن الطبيع������ة منحت 

الكائن������ات احلية الفر�س املت�ش������اوية للتقدم 

قوى تق������دم اأكرث والتاريخ  والرتق������اء لكن الأ

من������ح ال�ش������عوب – بدوره – فر�������س التقدم، 

لكن ال�ش������عوب ال�ش������عيفة مل تقو على التقدم 

قوى. �شل الأ كال�شعوب ذات الأ

راء هي اأح������كام القيم التي  مث������ل هذه الآ

فارقت م�شّوغ وجودها كعينة قد ت�شدق على 

بع�س من ال�ش������عوب، وقد ل ي�شدق بع�شها 

على بع�������سٍ اآخر، وبعد فراقها م�ش������وغاتها 

العلمية تفك ارتباطها – كحكم قيمة – بعلم 

خ������الق.. اأولً وبالحتمالت امل�ش������تقبلية  الأ

لنتائج العلم ثانياً.

وم������ن هنا مل يكن حكم القيمة – وحده – 

مر�شياً، فقد يكون حلماً، وقد يكون حافزاً، 

اإذا ارتبط مب�رصوع علمي غري م�ش������بق النية 
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التحديات االقت�صادية:

أ�سعار  ي�س������هد �لعامل باأ�رسه حتديات �قت�سادية عا�س������فة تتمّثل يف �رتفاع �

كن �لتعبري عن هذه �لتحديات  �س������عار �لغذ�ء ومعدالت �لت�سّخم, ويمُ
أ �لنفط و�

مبثل������ث �لرعب. وعل������ى �لرغم من حتّمل �ل�سيا�س������يني �لكثري من �ل�س������غوط 

نَّ 
أ �ل�س������عبية للتخفيف من وطاأة هذ� �ملثلث على �لرفاهي������ة �الجتماعية, �إال �

مر تو�س������ح عجز هوؤالء �ل�سيا�سيني مبفردهم عن �إيجاد حلول لهذه 
حقيقة �الأ

�ساعر وناقد �سوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

االقت�صاد والثقافة 

يف ع�صــــــر العولـمة

د. هزوان الوز

❁
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التحديات االقت�صادية, فما يحدث اليوم يف 

االقت�ص������اد العاملي لي�س وليد اللحظة واإمنا 

هو نتائج ملرحلة العوملة.

أبرز مظاهر العوملة التي ظهرت اإىل   اإنَّ ا

�صواق املالية  ال�صطح هو ما ي�صمى »حترير االأ

والنقدية«, وهذا يعني التحرر من ال�صوابط 

التقليدية للعمل امل�رصيف واال�ص������تثمار املايل 

وعدم خ�صوعها لل�صلطات املحلية. فدخول 

م������وال وخروجها يتم ب�رصع������ة هائلة, ما  االأ

جعل ال�ص������لطات النقدية املحلية عاجزة عن 

أ�صعار الفائدة  أ�صعار ال�رصف وا ال�صيطرة على ا

�صواق  �ص������هم. فما يحدث يف االأ أ�ص������عار االأ وا

ه������و �ص������يطرة عدد م������ن امل�ص������اربني الكبار 

�ص������واق بحيث اأ�ص������بح لديهم القدرة  على االأ

�ص������عار, ومن ثم اإحداث  عل������ى التحكم يف االأ

زمات االقت�ص������ادية بطريقة جتارية بحتة  االأ

أو التخطيط امل�صبق.  ال ي�صوبها »�صوء النية« ا

فال������ذي يحدث من وجه������ة نظرهم ال يعدو 

أرباح من ن�صاط جتاري روتيني,  كونه حتقيق ا

خر هي عدم  نَّ امل�ص������كلة من اجلانب االآ
أ اإال ا

القدرة على احلد من اأ�رصار ت�رصفاتهم على 

امل�صتوى ال�صعبي. 

اإنَّ م������ا يح������دث يف الع������امل م������ن اأزمات 

مر نتيجة �صيا�صات  اقت�صادية هو يف واقع االأ

العومل������ة التي نادى بها الع������امل الغربي ودعم 

�صيا�ص������اتها يف العامل الثالث من دون مراعاة 

الختالفات الثقافية والبيئية والقت�شادية. 

وروبة ذات النُظم القت�شادية  فما ي�ش������لح لأ

أ�ش������مالية والنُظم الجتماعي������ة املرنة ل  الرا

ي�شلح لدول ذات طبيعة �شيا�شية واقت�شادية 

واجتماعي������ة خمتلفة متام������اً. وما يحدث يف 

رباح  العامل الثالث هو حم�شلة للرتكيز على الأ

�شواق املالية  »غري املحققة« من التعامل يف الأ

 Value والنقدية من دون اإ�شافة لالقت�شاد

Added وم������ن دون اإنت������اج ملمو�������س، وهذا 
بدوره زاد و�شيزيد من م�شتويات البطالة، بل 

دهى من ذلك �شتق�ش������ي العوملة بالتدريج  الأ

نَّ تقلي�س 
أ على الطبقة الو�ش������طى. ول �شك ا

ن�ش������بة الطبقة الو�ش������طى يف اأي جمتمع يعد 

�شل  نَّ الأ
أ نذير �ش������وؤم على القت�شاد، حيث ا

أْن يزيد ن�شبة هذه  �شالح القت�شادي ا يف الإ

أْن يُقلّ�ش������ها ويحولها اإىل طبقة  الطبق������ة ل ا

الفقراء والعاطلني عن العمل. 

أْن  اإنَّ ما يجري يف العامل اليوم يُحّتم علينا ا

نراجع براجمنا القت�شادية والتعليمية لتجنب 

اإرها�شات ع�رص العوملة، فما يحدث اليوم من 

 Privatization �شواق وتخ�شي�س  فتح الأ

أْن تُ�ش������احبه خطة  للقطاعات العامة يجب ا

وطنية حتافظ وتدعم وجود طبقة و�ش������طى 

مان من  تنعم بالرفاهية، وحُتّقق للمواطن الأ

الفقر واملر�س والبطالة. وهذا يعني �رصورة 

وجود الدول������ة ت�رصيعياً وتنفيذياً يف كثري من 
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القطاعات وعدم ت������رك القطاعات ومرافق 

امل�ش������لحة العامة كال�ش������حة والتعليم تعمل 

باأيديولوجيات جتارية بحتة من دون مراعاة 

بعاد الجتماعية وال�شيا�شية للوطن. لالأ

ث������ار املتوقعة للعوملة يف اقت�ش������ادات  الآ

البلدان النامية:

يف بح������ٍث مه������م للباح������ث القت�ش������ادي 

اجلزائري الدكتور »عبد اهلل بلونا�س«، يخلُ�س 

آثاراً �ش������لبية كبرية يف  نَّ للعوملة ا
أ الباحث اإىل ا

أبرزها: البلدان النامية، ا

أو اأقلمة العامل، ل تعني اإقامة  - العومل������ة ا

نظام عاملي اقت�شادي عادل يقوم على تكافوؤ 

الفر�������س بني كل اأج������زاء مكوناته، واإمنا هو 

ا�شتمرار للقدمي املتجدد، ويوؤكد ذلك تقا�شم 

موال ب������ني مئة من كربى ال�رصكات  روؤو�س الأ

املتعددة اجلن�شيات يف العامل، تتوزع كما يلي: 

مريكي������ة، و38% لل�رصكات  40% لل�رصكات الأ

وروبية، و22% لل�رصكات اليابانية. الأ

- يوؤدي تطبيق التف������اق حول اإجراءات 

جنب������ي اإىل ت�ش������جيع تدفق������ه  ال�ش������تثمار الأ

اإىل البل������دان النامية، حي������ث توؤدي ال�رصكات 

املتعددة اجلن�ش������يات دوراً كبرياً يف انتقاله، 

وقد جتن������ي البلدان النامية م������ن وراء ذلك 

بع�س مكا�ش������ب نقل التكنولوجيا، والتمويل، 

نَّ 
أ والتموين والت�شويق، ولكن ما يالحظ هنا ا

ل القطاعات  جنبي عادًة يُف�شّ أ�ش������مال الأ الرا

ال�ش������تخراجية، ويُْحجم عن ال�ش������تثمار يف 

نتاجية التي تخلق قيمة م�شافة  القطاعات الإ

يف القت�ش������اد الوطن������ي وتلب������ي احلاجيات 

�شا�شية لل�شكان. الأ

طراف ال�رصكات  - املوؤ�ش�شات املتعددة الأ

املتعددة اجلن�ش������يات والتكتالت القت�شادية 

قليمية، لي�شت �شوى و�شائل للحفاظ على  الإ

ميزات الدول ال�شناعية الكربى.

- اإلغاء الدعم الزراعي وتطبيق برنامج 

�ش������الح الزراع������ي »الغ������ات« يف البلدان  الإ

أ�شعار  ال�ش������ناعية املتقدمة يوؤدي اإىل ارتفاع ا

ال�ش������لع الزراعية والغذائي������ة، وينعك�س ذلك 

�شلًبا على موازين املدفوعات للبلدان النامية 

وخا�شة امل�شتوردة ال�شافية للغذاء منها.

�ش������واق  - ي������وؤدي النفتاح املبا�رص على الأ

العاملي������ة ب�رصع������ة ومن دون تاأهيل منا�ش������ب 

وتاآكل املعاملة التف�شيلية التي كانت حت�شل 

قل منواً  عليها �شادرات البلدان النامية والأ

أ�ش������واق الدول ال�ش������ناعية، مع التو�شع  اإىل ا

يف حتري������ر التج������ارة الدولي������ة، وزيادة حدة 

�ش������واق الدولية، اإىل اختفاء  املناف�ش������ة يف الأ

املوؤ�ش�شات الوطنية من الوجود لعدم قدرتها 

على املناف�ش������ة غري املتكافئة، ومن ثم تف�ّشي 

و�شاع القت�شادية ب�شورة  البطالة، وترّدي الأ

اأكرب.

أّدت العوملة كما قال الباحث »�ش������مري  - ا
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اأمني« اإىل ب������دء الدول بالتخلي عن وظائفها 

�شا�شية جتاه املجتمع، كالوظيفة ال�شيا�شية،  الأ

من خالل تراج������ع احلكومات عن دورها يف 

�ش������نع القرار ال�شيا�ش������ي ل�ش������الح ال�رصكات 

عمال  املتعددة اجلن�شيات، ول�شالح رجال الأ

يف الداخ������ل، فال�رصكات ترغب يف اإخ�ش������اع 

ل�ش������رتاتيجياتها  احلكومي������ة  ال�شيا�ش������ات 

اخلا�شة.

- �شت�ش������تمر م������دة طويلة القي������ود على 

�ش������ادرات البلدان النامية من بع�س ال�ش������لع 

التي تتمتع فيها مبيزة ن�ش������بية مثل �شادرات 

املن�شوجات واملالب�س.

- على �ش������عيد منو التنمية القت�شادية، 

نَّ التبادل 
أ لي�س هناك اأي موؤ�رص وا�شح يوؤكد ا

احلر يقود حتماً اإىل التنمية، فهناك عوامل 

ومتغريات اقت�ش������ادية وحتى غري اقت�شادية 

عدي������دة اأخرى، داخلي������ة وخارجية ل مُيكن 

التحكم فيها ول حتى التنبوؤ بها.

- اإنَّ قط������اع اخلدم������ات تُهيم������ن علي������ه 

�رصكات عمالقة على امل�ش������توى الدويل، ومن 

أْن يتعّر�س اإىل مناف�شة غري متكافئة  املتوقع ا

مع �������رصكات اأجنبية تق������وم بابتالع ال�رصكات 

الوطنية العاملة يف هذا القطاع.

- اأما بالن�ش������بة لتحرير جتارة اخلدمات 

دارية، فمن املرجح  جراءات الإ من القيود والإ

آثار �ش������لبية، فقطاع اخلدمات  اأن تكون لها ا

ي�ش������م اخلدمات املالية: امل�شارف، �رصكات 

التاأمني، �رصكات ال�ش������تثمار والت�ش������الت، 

ال�ش������ياحة، اخلدم������ات الطبي������ة، اخلدمات 

دارية، والذي تُهيمن  ال�شت�شارية والفنية والإ

عليه �رصكات عمالقة على امل�ش������توى الدويل، 

أْن يتعّر�س اإىل مناف�ش������ة غري  فمن املتوق������ع ا

متكافئة؛ وه������و ما يوؤثر �ش������لباً يف ال�رصكات 

الوطنية العاملة يف هذا القطاع.

عوملة الثقافة:

مل تع������ْد الثقاف������ة الي������وم كم������ا كانت يف 

املا�شي خا�شعًة لو�ش������ائل تقليدية يف الن�رص 

والنت�ش������ار، واإمنا اأ�ش������حت متاأثرًة اإىل حٍد 

بعي������د بالتكنولوجي������ا عام������ًة، وتكنولوجي������ا 

الت�شالت خا�ش������ًة، هذه التكنولوجيا التي 

نَّ 
أ ا�ش������تطاعت القيام بالخرتاق الثقايف، اأي ا

ال�شيطرة اأ�ش������بحت للتكنولوجيا، واأ�شبحت 

الثقافة منت�رصًة عرب التكنولوجيا، اإذ باإمكان 

التكنولوجيا بث الثقافة التي تريد. ومن هنا 

جاء م�ش������طلح »العوملة الثقافية«، اأي قدرة 

قوى تكنولوجياً على ال�ش������يطرة  الثقافات الأ

�ش������عف تكنولوجياً، حيث  عل������ى الثقافات الأ

بداأت التكنولوجيا تلع������ب دوراً تاأثريياً بارزاً 

لي�س على نطاق حملي فح�ش������ب، واإمنا على 

نطاق عاملي. 

هي   » اأو�شح  »ب�شورة  الثقافية  والعوملة 

ما  ملجتمٍع  الثقايف  النموذج  لتعميم  حماولة 
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خرى  على املجتمعات الأ

م��ن خ��الل ال��ت��اأث��ري على 

امل���ف���اه���ي���م احل�����ش��اري��ة 

وال�����ق�����ي�����م ال���ث���ق���اف���ي���ة 

من���������اط ال�����ش��ل��وك��ي��ة  والأ

املجتمعات  ه��ذه  ف���راد  لأ

ب����و�����ش����ائ����ل ����ش���ي���ا����ش���ي���ة 

واق��ت�����ش��ادي��ة وث��ق��اف��ي��ة 

وتهدف  متعددة.  وتقنية 

»العوملة الثقافية« اإىل زرع 

النف�شية  فكار  والأ القيم 

وال���ف���ك���ري���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 

ل���ل���ق���وى امل�����ش��ي��ط��رة يف 

واإ�شقاط  خرين،  الآ وعي 

ع�����ن�����ا������رص امل����م����ان����ع����ة 

وامل���ق���اوم���ة وال��ت��ح�����ش��ني 

الثقايف  وباملعنى  لديها 

احل�شاري اإعادة �شياغة قيم وعادات جديدة 

توؤ�ّش�س لهوية ثقافية وح�شارية اأخرى لهذه 

املجتمعات مهددًة لهويتها احل�شارية ب�شكل 

جدي باجتاه فر�س منٍط ثقايف معنّي، وهيمنة 

قوياء و�شيلتها  ثقافية معينة تنتجها م�شالح الأ

أداة اإعالمية جبارة اأ�شبحت تعمل  �شا�شية ا
الأ

حتى  والقيم  خ���الق  الأ �شياغة  اإع���ادة  على 

م��ريك��ي  الأ النف�س  ع��امل  ك��ان  واإذا  ال��ع��ادات. 

قبل عقود يف  أ���ش��ار  ا قد   
)1(

�شكرن« »ب��ورو���س 

ن�شاين«  كتابه ال�شهري »تكنولوجيا ال�شلوك الإ

اإمكانية  اإىل  ال��رتب��وي��ة  نظريته  معر�س  يف 

بالطريقة  ال��ف��رد  ن�����ش��ان  الإ ���ش��ل��وك  �شبط 

نف�شها التي مُيكن بها �شبط �شلوك حيوانات 

امل�شوق  �شلوب  الأ دور  على  مرّكزاً  ال�شريك، 

مر الذي اعترب  واجلذاب يف ذلك ال�شبط، الأ

ن فاإنَّ العوملة  يف حينه �شدمة للكرامة. والآ

و�شبكات  ع����الم  الإ و���ش��ائ��ل  وع���رب  الثقافية 

نرتنت و�شواها، اأ�شبحت مُتار�س  املعلومات كالإ

فراد  الأ ل�شلوك  وال�شبط  التحّكم  من  نوعاً 
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بع�س  رغ��م  ق�رصية  وبطريقة  واملجتمعات 

أْن  ا أ�شكالها اجلذابة، ولهذا مل يعد م�شتغرباً  ا

متتلك بع�س املحطات التلفزيونية الف�شائية 

موارد تفوق ميزانيات بع�س الدول النامية، 

أْن ت�شل ميزانية فيلم �شينمائي اإىل مئات  أو ا ا

املاليني من الدولرات.

وال�ش������وؤال الذي تطرحه النُخب الثقافية 

العربية الي������وم: »هل تُ�ش������ّكل العوملة خطراً 

حمدقاً بهويتنا، وهل تتهددها؟«.

يف بحٍث للكاتب »�ش������امل يف������وت« بعنوان: 

)هويتنا الثقافية والعوملة(، ي�شتهله مب�رصوعية 

طرح هذا ال�شوؤال الهام، نتيجة اقتناع معظم 

نَّ التم�ّش������ك بالهوية ي�شتد 
املثقفني العرب باأ

بفعل هول التحولت واملنعطفات، وكاأنه نوع 

من النتقام من ق�شاوات التاريخ، اأفال تكون 

العومل������ة، من وجهة النظر هذه، ق�ش������اوة من 

ق�شاواته؟

وي�ش������يف الكاتب: »مُيكن القول بدايًة: 

اإنَّ �ش������غر الع������امل، وحتوله اإىل قرية �ش������غرية 

لي�س ظاه������رًة مباغتة، وم������ن دون مقدمات 

ومهدات، بل جاءت كتتويج مل�شل�ش������ٍل طويل 

ه������و م�شل�ش������ل »التدويل«. فظاه������رة العوملة 

امتداد وتطوير نوعي للتدويل، تّتخذ مظاهر 

اقت�شادية واجتماعية و�شيا�شية. 

لذل������ك فالع������رب الي������وم مطالب������ون باأْن 

يكونوا يف م�ش������توى التحدي اجلديد، حتدي 

امل�ش������تقبل باقرتاح اأجوبة منا�ش������بة جتعلهم 

يواكبون التح������ولت التي تفر�ش������ها ظاهرة 

العوملة، وليظل������ون يف هام�س التاريخ، واأول 

�رصط من �رصوط املواكبة: خلق جتمع اإقليمي 

نَّ العوملة اأظهرت 
أ اقت�ش������ادي عربي، ذل������ك ا

نَّ الكيان������ات القطري������ة مل تعد ق������ادرًة على 
أ ا

ال�ش������تجابة ملتطلبات الرتق������اء التكنولوجي 

والتناف�ش������ي. اأما ال�رصط الثاين فهو النفتاح 

عل������ى طاق������ات املجتم������ع بجمي������ع مكّوناته، 

واإدم������اج البعد الجتماعي يف عملية التنمية 

ال�شاملة، فال تنمية اقت�شادية من دون تنمية 

اجتماعية تُقلّ�س الفوارق وتوفر العمل.

اإنَّ مراكز املعلومات وتكنولوجيا الت�شال 

هي التي متتلك اليوم مفاتيح الثقافة، ولذلك 

جنحت ال������دول الغربية يف ن�رص ثقافتها عرب 

فكارها  املحيط������ات والق������ارات والرتوي������ج لأ

الثقافي������ة والأخالقية والجتماعية  وقيمها 

وال�شيا�ش������ية على ح�ش������اب اكت�شاح الثقافات 

الوطنية. ويعترب اكت�ش������اح الثقافات الوطنية 

آثار  نقطة رئي�ش������ية من ثالث نق������اط لتبيان ا

العومل������ة الثقافي������ة حددها املفّك������ر الدكتور 

»برهان غليون«)2( يف ندوة عقدت يف القاهرة 

نَّ 
بعنوان »م�شتقبل الثقافة العربية« اإذ قال باأ

العومل������ة الثقافية تقوم بتعمي������م اأزمة الهوية 

قوى  حيث يت�ش������اءل مع تزاي������د الثقافات الأ

يف ف�ش������اء مفت������وح وزن الثقاف������ات الوطنية 
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�ش������ارة  ونفوذها. ويف هذا ال�ش������دد جتدر الإ

اإىل حتذير املوؤرخ الثقايف »جورج �شتيرن« من 

نَّ هذه احل�شارة �شوف تفرز متاثاًل كا�شحاً 
أ ا

يهدد الثقافات املحلية، ويعود م�شدر معظم 

عالن والرتفيه  هذا التماثل اإىل �شناعات الإ

التلفزيونية  والربام������ج  فالم  فالأ وال�ش������ينما 

مريكية تُباع على نطاق وا�شع يف كل اأنحاء  الأ

ن جملة هذه املبيعات اأكرث من  العامل، وتبلغ الآ

خم�شة  مليارات دولر �شنوياً.

ولقد و�ش������فت اإحدى ال�شحف الهندية 

بي�س  عالم هذه باأنه������ا »النمل الأ و�ش������ائل الإ

تقّو�س قيمنا وعاداتنا«، والعوملة الثقافية ل 

تُهّدد البلدان النامية وال�ش������غرية واإمنا تهدد  

اأي�شاً دولً كربى، وهذه الدول ت�شعر باخلوف 

مريكية يف  والقل������ق من انت�ش������ار الثقاف������ة الأ

نَّ فرن�شا قد 
أ املجتمع الفرن�ش������ي، ومعروف ا

مريكية  تنازع������ت مع الولي������ات املتح������دة الأ

»ال�ش������تثناء  ح������ول  »الغ������ات«  يف مو�ش������وع 

وروبيني حتّفظ  نَّ اأحد الأ
أ الثقايف« لدرج������ة ا

على النج������اح الذي اأح������رزه فيلم »احلديقة 

اجلورا�ش������ية« للمخرج »�ش������تيفن �ش������بيلربج« 

لدرجة و�شفه هذه الظاهرة باأنها »اإمربيالية 

ثقافية اأمريكية«.

اإنَّ ن�ش������بة 60% م������ن اإيرادات �ش������ناديق 

التذاكر يف دور ال�شينما الفرن�شية م�شدرها 

نَّ ال�شلطات 
أ اأفالم اأمريكية معرو�شة، ولول ا

الفرن�شية فر�شت قانوناً تُلزم مبوجبه قنوات 

أْن تعر�س ما ن�شبته %60  التلفزيون الفرن�شي ا

وروبي، فاإنَّ من  م������ن الربامج ذات املن�ش������اأ الأ

مريكية كانت �شت�شيطر  نَّ الربامج الأ
أ املوؤكد ا

على ال�شا�شة ال�شغرية �شيطرًة كاملة.

مر فرن�شا اإىل  ويف هذا ال�شياق جتاوز الأ

وروبي يف حربه على م�ش������طلح  الربمل������ان الأ

مريك������ي، اإذ فر�س  »العومل������ة« مبفهومه������ا الأ

مريكية  فالم الأ الربملان قيوداً �شديدة على الأ

وروبية، واأبدى  التي تعر�شها التلفزيونات الأ

وروبي ا�شتغرابه من موقف بع�س  الربملان الأ

وروبية التي اأبدت ترددها يف و�شع  الدول الأ

أْن  مريكية خ�شية ا فالم الأ قيود جربية على الأ

ت�شن الوليات املتحدة حرباً جتارية �شدها.

ويتزّعم احلملة �ش������د اأمركة الثقافة يف 

يطالية  وروبي النائبة الإ اأوروبة يف الربملان الأ

»لوت�شيانا كا�ش������تيلنا« التي ت�شتند يف �رصعية 

حملتها اإىل اإح�ش������اءات تق������ول: »اإنَّ من بني 

كل ع�رصة اأفالم تُعر�س يف قاعات ال�ش������ينما 

أف������الم اأمريكية،  وروبي������ة هن������اك ثمانية ا الأ

وروبي �شتة اأفالم  بينما يعر�س التلفزيون الأ

مر  أف������الم«، الأ اأمريكية م������ن بني كل ع�رصة ا

الذي حّقق للوليات املتحدة فائ�ش������اً جتارياً 

أربعة ملي������ارات دولر يف  أوروب������ة بل������غ ا م������ع ا

عالم الفرن�ش������ي  قطاع الرتفيه. واإذا كان الإ

يجد م�ش������وغات كثرية للخ������وف على الهوية 
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الفرن�شية من الهيمنة الأجنلو�شك�شونية، فاإنَّ 

الع������امل العربي لديه من امل�ش������وغات ما يفوق 

ذل������ك بكثري يف ظروف التهديد احل�ش������اري 

ال�ش������امل الذي يعي�شه، وهنا لبّد من التاأكيد 

نَّ رف�س العامل العرب������ي للغزو الغربي 
أ عل������ى ا

ل يعني الدع������وة لالنغالق والتقوقع يف اأطر 

�شيقة وحمدودة يف مواجهة ثقافة الع�رص.

أْن يح�ش������ل تفاعل ثقايف  وهن������ا ميك������ن ا

ن�ش������انية يف الع������امل، ويُعترب  بني الثقافات الإ

�������رصورة مو�ش������وعية لال�ش������تجابة لتطورات 

املرحلة الراهنة عاملياً وذلك ل�شتمرار تقدم 

املجتمعات العربية ولت�شليح ال�شعوب العربية 

بداع  أف������كار متكنه������ا م������ن الإ بقي������م وروؤى وا

وامل�شاركة يف �شناعة ثقافة عاملية ب�رصط األ 

يطم�س هذا التفاعل اخل�شو�ش������ية الثقافية 

والهوي������ة الثقافية املتميزة للعامل العربي التي 

هي يف احلقيقة حم�ش������لة لتط������ور تاريخي. 

نَّ العامل 
أ وما �شبق ن�شل اإىل نتيجة موؤداها ا

العربي اأمام معادلة �ش������عبة �ش������ائكة يتطلب 

يجابية  حله������ا املحافظة عل������ى العنا�������رص الإ

يف الثقافة العربية مبا يدعم خ�شو�ش������يتها 

وتعبريها عن خرباتها التاريخية والنفتاح يف 

الوقت نف�شه على الثقافة العاملية مبكوناتها 

املختلفة لي�س فقط يف الغرب بل ويف ال�رصق 

أي�ش������اً اإذ هن������اك اإ�ش������افة اإىل اأوروبة توجد  ا

اليابان وال�شني وغريهما.

ول������كل منهما ثقافته������ا الوطنية املتميزة 

فكار  احلافلة بالكثري من القيم واملبادئ والأ

ويف اخلتام ميكن القول باأن ع�رصنا احلايل 

�ش������يفرز العديد م������ن الظواه������ر واملفاهيم 

فعال  اإىل ردود الأ وامل�شطلحات بال�ش������تناد 

اأو مواكبة املوجة الفكرية ال�ش������ائدة من دون 

القيام مبا هو �������رصوري للتقدم والتمعن يف 

ن نف�شه للتفاعل الواعي والتالوؤم املح�شن  الآ

مع ما ي�ش������تجد عل������ى ال�ش������احة العاملية. اإنَّ 

أيديولوجياً  وا الو�ش������ع احل������ايل تكنولوجي������اً 

يتطل������ب من العامل العربي كغريه من �ش������عوب 

العامل ال�شعي لمتالك نا�شية التقدم العلمي 

ومواكب������ة تط������ورات ومتغريات العامل ب�ش������كل 

عملي منظم وعدم ت�ش������ييع الوقت واجلهد 

والورق يف �شجالت ونقا�شات حامية الوطي�س 

حتى ل مير وقت كبري لياأتي مفكرون ويجدوا 

عقم ال�شجالت املا�شية ول جدواها والندم 

لعدم اتخاذ خطوات عملية حا�شمة يف هذه 

اللحظة التاريخية.

املثقفون العرب والعوملة:

يف كتابه »تعريب العوملة«، يقول الدكتور 

نَّ املثقفني العرب 
»حممد حافظ دياب«: ب������اأ

مل يواجه������وا قباًل ت�ش������اوؤلت عل������ى قدٍر عاٍل 

م������ن الكثافة واجل������دال كما ه������و يف الوقت 

الراه������ن اإزاء العوملة، وه������و ما قد يرجع اإىل 

أنه������ا مل تطل������ع من الداخ������ل العربي، بل عرب  ا
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لق������اٍء ق�رصي مع اخلارج، وه������و خارج يتعنّي 

حاطة بكافة مقا�شده ووعوده  ا�شتجالوؤه والإ

وحتدياته، م�ش������افاً اإليه ا�ش������تداد اكت�شاحها 

خرية،  وهرولته������ا ووقعه������ا يف ال�ش������نوات الأ

وارتب������اط الوقائع والتط������ورات البنيوية مع 

اليومي������ة، ومن ث������م تعّدد وجتدد الق�ش������ايا 

�شئلة التي تُثريها. والأ

نَّ ما يُحيط بالعوملة 
م������ر هنا يتعلّق باأ والأ

من اإغراءات وخماطر يف الوقت نف�شه، بات 

ياأخذ بخناق املثقفني العرب، وي�شعهم قبالة 

أ�شئلة �ش������عبة، يطرحها الباحث القت�شادي  ا

»�شمري اأمني« على النحو التايل: كيف نعرف 

العومل������ة وال�ش������تقطاب املالزم لها بال�ش������وق 

أم بالتقدم  العاملية؟ ب�ش������مولية التكنولوجيا؟ ا

على طريق بناء نظ������ام اإنتاجي عاملي؟ وباأي 

أم بالثقافة؟  الو�ش������ائل يتم ذلك؟ بال�شيا�ش������ة ا

وكلتاهم������ا تقرتب������ان من اتخاذ �ش������مات اأكرث 

أنها  أم ا كوني������ة. وهل تُنتج العوملة ا�ش������تقراراً ا

ن يف  نظمة؟ وهل هي الآ تزيد من تخلخل الأ

طور نوعي جدي������د، اأم جمرد درجة عليا يف 

�شلم تاريخي؟ وهل نعي�س مرحلة اأزمة هامة 

أ�شمالية وال�شرتاكية معاً؟ وكيف توؤثر  يف الرا

خرى؟ اأزمة كل منهما يف الأ

وه������ل مُيّثل الت������اأزم بني مراك������ز النظام 

أ�ش������مايل واأطراف������ه يف احلا�������رص عقدة  الرا

الت�شاوؤلت املتعلّقة مب�شتقبله؟

وهل مُيك������ن بناء ا�ش������رتاتيجيات وطنية 

كمرحلة انتقالية نحو ا�ش������رتاكية عاملية، اأي 

عوملة ا�شرتاكية؟ 

وكيف تُعالج العوملة ق�ش������ايا البيئة وفق 

منظور اإن�ش������اين �شامل، مع طرحها مل�شكالت 

ن�شان والثقافة؟ ر�س باأ�رصها والإ ت�شمل الأ

وكي������ف مُيك������ن التعام������ل م������ع التعددية 

الثقافية يف اأطر عاملية اإن�شانية؟

ولوي������ة للميدان  واأخ������رياً، ه������ل تُعطى الأ

أم للمدى العامل������ي يف حتليل هذه  املحل������ي، ا

التحولت؟ 

أنها  �ش������ئلة وخمارجها، ل�ش������ك ا ه������ذه الأ

حمكومة بال�ش������جال والتفاو�س، وهو مايبدو 

يف اختالف اأجوبة املثقفني العرب عليها.

�ش������تاذ »عب������د اخلالق عبد  ويُلّخ�������س الأ

اهلل« هذا الختالف بقول������ه: »اإنَّ املوقف ل 

يخلو عموماً من الراغبني يف ال�ش������تفادة من 

فر�������س العوملة الوا�ش������حة، وبالتايل الدعوة 

لالنغما�س فيها، وموقف الراغبني يف جتّنب 

خماطرها وبالت������ايل الدع������وة لالنكما�س... 

واملوقف الو�ش������ط وامل�ش������تقل بني النغما�س 

 .
)3(

والنكما�س«

باعتبارها  يتذرعون  للعوملة  فاملنت�رصون 

ظاهرة حتمية ل مفر منها، خا�ش������ًة وهو ما 

أم������ني«، حني تعوزهم  �ش������تاذ »جالل ا يراه الأ

أو  احلج������ة يف الدف������اع عنها با�ش������م احلرية ا
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نَّ تذرعهم اأقرب اإىل 
أ الرفاهي������ة، مبا ي�ش������ي ا

التعب������ري عن الياأ�س م������ن اأي حماولة للوقوف 

نَّ تقل�������س تقدير 
أ يف وجهه������ا، فيما يب������دو ا

احتمالت التغيري يف اأغلب البلدان العربية، 

 .
)4(

هو ما دعاهم اإىل تاأييد العوملة

والراف�ش������ون من املثقفني العرب للعوملة 

على �ش������نوف: منهم من يبحث عن اإجراءات 

للتو�ش������ل اإىل عوملة جديدة تتفق مع �ش������عي 

قل تطوراً لتحقي������ق اأهدافها يف  البل������دان الأ

التح������رر والتنمية، ومنهم من يراها ك�ش������تار 

كراه  آلي������ات احلت������م والإ من دخ������ان يخفي ا

التي حتمله������ا، ومنهم من يُكّفرها، فالباحث 

له بلقزي������ز« يعتربها اأعلى  املغرب������ي »عبد الإ

مربيالية، ويراها الباحث ال�شوري  مراحل الإ

 ،
)5(

»اإبراهي������م حمم������ود« كفاع������ل �ش������يطاين

والقت�ش������ادي ال�ش������وري »من������ري احلم�������س« 

والقت�شادي   ،
)6(

أ�شمالية الرا لوح�شية  ك�شتار 

امل�������رصي »حمم������ود عبد الف�ش������يل« كاإحدى 

. ويراها املوؤرخ 
)7(

حلظات التدمري اخل������اّلق

خر  اللبناين »م�شعود �شاهر« باأنها الوجه الآ

مربيالية على العامل حتت الزعامة  للهيمنة الإ

 .
)8(

املنفردة

�ش������تاذ »حممود  فيم������ا اأطل������ق عليه������ا الأ

مربيالي������ة املفتوح������ة، على حني  حي������در«: الإ

�شتاذ »عادل ح�شني« بالكفر. و�شمها الأ

وخ������ارج اإط������ار التاأكيد القاط������ع للقبول 

والرف�س، تقع ا�شتجابات اأخرى، فهناك من 

املفّكرين العرب من يدعو اإىل تر�شيد العوملة 

انطالقاً من التفرق������ة بينها كعملية تاريخية 

غري قابل������ة لالرت������داد، وتقت�ش������ي التفاعل 

اخلالق معها، وبني القيم وال�شيا�ش������ات التي 

حتكمها، وحتتاج اإىل تر�شيد من خالل حوار 

احل�شارات. 

يقول الكاتب والباحث »حممود حمفوظ«: 

اإنَّ اخللفي������ة الفل�ش������فية وامل�ش������مون املعريف 

آلي������ات الفع������ل والتعميم  مل�������رصوع العومل������ة وا

امل�شتخدمة، هي التي تُ�شّكل حتديات جديدة 

للثقافة العربية، وتتج�ّشد هذه التحديات يف 

تي:  الآ

1- اإنَّ م�������رصوع العوملة، ل مُيكن ف�ش������له 

�شكال، عن امل�رصوع الثقايف  باأي �ش������كل من الأ

الغرب������ي، اإذ هي اإحدى ا�ش������رتاتيجياته، وكل 

والتجارية،  والقت�شادية  ال�شيا�شية  خطواته 

خ������رية، امل�رصوع  هي تخدم يف املح�ش������لة الأ

نَّ امتالك امل�رصوع 
أ الثقايف الغربي. ول �شك ا

مكانيات، يُ�ش������ّكل  الثقايف الغرب������ي، هذه الإ

للثقافة العربية مب�رصوعاتها  حتدياً �رصيحاً 

وموؤ�ش�شاتها واآفاقها. 

2- اإنَّ م�������رصوع العومل������ة، وّف������ر للثقافة 

مكان������ات املادية والفنية،  الغربي������ة، جميع الإ

التي جتعله ي�ش������اهم م�ش������اهمة رئي�ش������ية يف 

�ش������ناعة ال������راأي الع������ام العاملي. وم������ا زالت 
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موؤ�ش�شات الدول احلا�ش������نة مل�رصوع العوملة، 

هي الت������ي تت�ش������ّدر ال�ش������احة الدولية فيما 

يرتبط و�شناعة الراأي العام العاملي. 

مكان������ات، تُعت������رب  نَّ ه������ذه الإ
أ ول ري������ب ا

حتدياً ثقافياً واجتماعياً للثقافة العربية، اإذ 

م������ا زالت الثقافة العربي������ة، تعتمد يف تعبئة 

اجلمهور، و�ش������ناعة الراأي العام على و�شائل 

واإمكانات امل�رصوع الثق������ايف الغربي، ولذلك 

نَّ الراأي الع������ام العربي، يف الكثري من 
أ جند ا

أولوياته واهتماماته،  حيان، يوجه وت�شاغ ا الأ

من قب������ل موؤ�ش�ش������ات العومل������ة، وم�رصوعات 

الثقافة الغربية. 

3- اإنَّ القيم التي تبثها و�شائل وموؤ�ش�شات 

ولوية،  العوملة، وال�شلوكيات التي تُعطى لها الأ

هي قيم و�شلوكيات ل تن�شجم واملعايري والقيم 

العليا، التي تنادي بها الثقافة العربية. 

لذلك فاإنَّ توافر موؤ�ش�شات دولية، تاأخذ 

على عاتقها الدعوة اإىل اللتزام بقيم ومبادئ 

مناق�ش������ة، لقيم واأ�ش������ول الثقاف������ة العربية، 

يُعترب حتدياً خطرياً، يواجه الثقافة العربية 

وم�شتقبلها. 

نَّ 
أ من خ������الل ه������ذه العنا�رص، يت�ش������ح ا

م�رصوع العوملة، يُعترب حتدياً حقيقياً للثقافة 

العربية. 

أْن نتحدث،  همية مب������كان، ا لذلك من الأ

آفاقها وا�ش������رتاتيجية  ع������ن الثقافة العربية وا

عملها يف ع�رص العوملة. 

أْن حُتّرك  واإنَّ بقاءنا �ش������لبيني ومن دون ا

فين������ا هذه التحديات حواف������ز العمل والفعل 

أ�������رصى  الثق������ايف احل�ش������اري، يحولن������ا اإىل ا

أولوياته واهتماماته  خر وا حقيقيني لثقافة الآ

وم�شاحله، فع�رص العوملة، يدفعنا اإىل �رصورة 

التفكري اجلاد يف حماولة العمل القادمة فيما 

يرتبط والثقافة العربية. 

واإنن������ا ن������رى اأن يف هذا الع�������رص، الذي 

حتاول فيه الدول الك������ربى، تعميم مناذجها 

الثقافية، ينبغ������ي علينا التاأكيد على النقاط 

التالية: 

الوعي احل�ساري: 

اإنن������ا ل ميكن اأن نواجه حتديات العوملة، 

آلياته  اإل بح�شور الوعي احل�شاري وتكثيف ا

يف حياتن������ا، حتى تتاأ�ش�������س ال�رصوط الالزمة 

آفاقه بعيدا  لالنط������الق يف رحاب الوع������ي وا

عن اأطر التقليد ال�شيقة اأو خيارات التبعية 

املذلة. 

ذل������ك الوعي ال������ذي ينه������ي كل مفردات 

ن�ش������ان فت�شبح  عمى، من حياة الإ التقليد الأ

ذات������ه ذاتاً عارف������ة متحركة با�ش������تمرار نحو 

فاق املعرفية املرجوة، هذا الوعي باآفاقه  الآ

ن�شان  املعرفية، الذي يعيد �ش������ياغة حياة الإ

ن�ش������ان من  وف������ق منظومة جدي������دة تنقل الإ

بداع  آف������اق الإ واق������ع التقليد والتبعي������ة اإىل ا

وال�شتقالل. 
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واإنَّ الوعي وح�ش������ور بنوده ومفرداته يف 

ن�ش������ان، هو املهاد الفكري ال�رصوري  حياة الإ

لالنعت������اق والتحرر من قيود التقليد واأغالل 

التبعية وحتديات العوملة والنطالق من اآفاق 

مام.  نوعية اإىل الأ

نظرية عمل ثقافية: 

اإنَّ الزخ������م املع������ريف واملعلوماتي الهائل، 

ن�ش������انية جمعاء والتحديات  الذي تعي�شه الإ

التي تواجهنا جميعاً من جراء م�رصوع العوملة 

والكوكبة، يحتمان علينا بلورة نظرية متكاملة 

للثقافة، حتى يت�ش������نى لنا كاأفراد وموؤ�ش�شات 

ال�ش������تفادة الق�شوى من هذا الزخم املعريف 

ال�شخم. 

وم������ن الطبيعي، اأن بلورة نظرية للثقافة، 

أت������ى اإل بدعم واإ�ش������ناد عملية الجتهاد  ل تتا

الفكري والثقايف، ملا توفره هذه العملية من 

آف������اق ثقافية جديدة، ونظرات فكرية جتمع  ا

البع������د التاريخ������ي التاأ�ش������يلي، وبعد الع�رص 

وتطوراته. 

نَّ الجتهاد الثقايف ميد امل�ش������رية 
أ كم������ا ا

فكار التجديدية، التي تتج�شد  الجتماعية بالأ

أن�ش������طة واأعم������ال اإبداعي������ة، يتجدد من  يف ا

خاللها املحي������ط الجتماعي العام، فيتحول 

اإىل حميط حيوي ذي فاعلية م�شتمرة. 

نَّ حيوي������ة املحي������ط وفاعلية 
أ ول ري������ب ا

الجتهاد والتجديد الثقايف، �ش������يخلق الواقع 

القادر على مواجهة حتديات العوملة. 

بداع الثقايف:  الإ

ب������داع الذي نق�ش������ده، لي�س مقطوع  والإ

ال�ش������لة بالواقع، بل هو ينطلق منه من دون 

أْن ينحب�������س فيه لتاأ�ش������ي�س منظومة ثقافية  ا

جديدة، تُعيد لنظامنا الثقايف حيويته ودوره 

مة ومواجه������ة حتدياتها،  يف اإعالء �ش������اأن الأ

وتعيد لها دورها احل�شاري. 

بداع يف  له������ذا فاإنَّ اإط������الق م�������رصوع الإ

حقول الثقاف������ة العربية املختلفة، وتوفري كل 

�ش������ا�س  الظروف املوؤاتية لذلك، هو حجر الأ

مة، و�شد حاجاتها  يف عملية اإعادة حيوية الأ

النظري������ة والعملية وحتديد اأطر ال�ش������عود 

والرتقاء. 

بداع يعني فيم������ا يعني، فتح مغاليق  فالإ

مور واكت�شاف �شبل جديدة خلروج الواقع  الأ

الثق������ايف من حمنته، لذل������ك فهو يتعاطى مع 

عادة  الواقع الثق������ايف مبفرداته املتع������ددة لإ

مة التاريخي  �شياغته مبا يتما�شى مع دور الأ

والتحديات املعا�رصة. 

بداع الذي نعنيه يحمل اأمل تاأ�ش������ي�س  والإ

خريطة ثقافية، ي�ش������رتك اجلميع يف ر�شمها 

منطلقاته������ا  وبي������ان  أولوياته������ا،  ا وحتدي������د 

وركائزها، متو�ش������لني يف �شبيل حتقيق ذلك 

خر  بلغة احلوار والتفاهم والنفتاح وقبول الآ

وجوداً وفكراً. 

فمواجهة حتديات العوملة، على امل�شتوى 
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الثق������ايف، ل تتم اإل باإنها�س احلياة الثقافية 

ن�شانية العليا،  فكار الإ العربية، وو�ش������لها بالأ

التي ترثي م�ش������رية الثقافة العربية، وتزيدها 

أْن  زخم������ا وحيوية، فع�رص العومل������ة ل ميكن ا

يواج������ه ثقافياً اإل باملزي������د من اإطالق حرية 

أف������كار امل�ش������اءلة والنقد واحلوار،  بداع وا الإ

والتوجه اإىل الق�شايا ال�شرتاتيجية، والبتعاد 

عن كل ما مينع حيوية وحرية العمل الثقايف 

العربي.

وب�ش������دد التحديات التي تواجه الثقافة 

العربي������ة، فهن������اك من املثقف������ني العرب من 

هم  نَّ الثقافة لي�ش������ت ه������ي العن�رص الأ
أ يرى ا

يف مواجهة العومل������ة، بل هي اإحدى العنا�رص 

نَّ اإعط������اء الثقاف������ة دوراً واأهمية 
أ فق������ط، وا

بارزي������ن هو هروب من املواجهة يف املجالت 

الفعلية؛ اأي القت�شاد وال�شيا�شة والعلم، وهو 

ما عرّبت عنه الباحثة الدكتورة »فهمية �رصف 

الدين« بقولها: »اإننا عندما ن�شتنه�س الثقافة 

فق������ط ملواجهة العوملة، فاإنن������ا بذلك نتهّرب 

خرى للمواجهة،  من ال�رصوط ال�رصوري������ة الأ

فالعومل������ة لي�ش������ت اإرادة ل�ش������تتباع الثق������ايف 

فقط، بل هي فعل اقت�شادي �شيا�شي، ولي�س 

ال�ش������تتباع الثقايف �ش������وى النقط������ة النهائية 

ال�ش������طر لكتمال الهيمنة وال�ش������يطرة  على 

الكلية«)9(، واإْن اأقّرت الباحثة بعدم تقليلها 

من اأهمية املواجهة الثقافية، وتاأكيدها على 

�شعوبة الف�شل بني الثقايف والقت�شادي.

ويُف������ّرق الباحث امل�رصي الدكتور »عمرو 

، ب������ني العومل������ة القت�ش������ادية 
)10(

حم������زاوي«

: »العوملة  نَّ
أ والعومل������ة الثقافية، حني ي������رى ا

الثقافي������ة، وعلى العك�س متام������اً من العوملة 

اجلغرافي������ة  املراك������ز  ذات  القت�ش������ادية 

الوا�شحة، لي�شت اأحادية الجتاه واملحتوى، 

ولن توؤدي اإىل توحيد ثقايف للعامل حتت رايات 

الغ������رب، ب�������رصف النظر عم������ا اإذا كان هذا 

ثر الرئي�ش������ي  أو منّفراً. فالأ خري مرج������واً ا الأ

لعمليات العومل������ة الثقافية، اإمن������ا يتمّثل يف 

تكثيف وت�رصي������ع حركة التب������ادل بني اأجزاء 

ر�شية املختلفة، على نحو يزيد من  الكرة الأ

)11(
التعددية والتنوع«.

يق������ول الدكتور »حممد حاف������ظ دياب«: 

مر هنا يتعلّ������ق برتاوح املثقفني العرب  اإنَّ الأ

ب������ني تاأثريات البعد الثق������ايف للعوملة، ما بني 

اإب������داء عدم اخل�ش������ية منه������ا، والتحذير من 

عواقبها. فمن جانب، تبلغ درجة الطماأنينة 

أث������ريات العوملة  على الثقاف������ة العربية من تا

ذروته������ا لدى الكات������ب الفل�ش������طيني »اأحمد 

، فهو يُرّحب بالتعامل 
)12(

�ش������دقي الدجاين«

م������ع العومل������ة، انطالقاً من موق������ف اآخر هو 

ثقتنا بعقيدتنا وتراثنا ولغتنا؛ اأي بح�شارتنا 

�ش������المية التي مُتّثل جمع ه������ذه العنا�رص  الإ
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وقدرته������ا عل������ى املواجه������ة، فيق������ول: »هذه 

الظاهرة موجودة، فنتعامل معها، ولكن لنثق 

بقدرتنا على املواجهة، فعملية حماولة اإنهاء 

الثقافات وتنمي������ط الب�رص على ثقافة غربية 

 )13(
واحدة يقيناً �شيف�شل«.

ويُرّك������ز املفّك������ر العرب������ي »حمم������د عابد 

 عل������ى ثقافة الخرتاق، ويراها 
)14(

اجلابري«

أوه������ام هدفها التطبيع مع  تقوم على جملة ا

الهيمن������ة، وتكري�س ال�ش������تتباع احل�ش������اري، 

بو�ش������اطة القي������ام بعملية ت�ش������طيح الوعي، 

فراد واجلماعات  واخرتاق الهوية الثقافية لالأ

والأمم، بتكري�������س ثقافة اإ�ش������هارية اإعالمية 

�شمعية وب�رصية، ت�ش������نع الذوق ال�شتهالكي 

�ش������هار التج������اري(، وال������راأي ال�شيا�ش������ي  )الإ

)الدعاية النتخابية(، وت�ش������ييد روؤية خا�شة 

)15(
ن�شان واملجتمع والتاريخ. لالإ

أم������ا الباحث ال�ش������عودي »ه�ش������ام نزار«،  ا

نَّ الغرب قد ا�ش������تخدم هيمنته على 
أ ف������ريى ا

قيم������ه  لفر�������س  الت�ش������الت؛  تكنولوجي������ا 

وموؤ�ش�ش������اته ال�شيا�شية على باقي دول العامل، 

نَّ هذا ق������د ي������وؤدي اإىل تاأّذي 
أ ويُح������ّذر م������ن ا

)16(
خرى. الثقافات الأ

يقول الدكتور »حممد حافظ دياب«: اإذا 

كانت ه������ذه هي حتّديات العوملة، كما تتبدى 

م������ن نذرها يف العامل العربي، فما هي حدود 

مواجهتها لدى املثقفني العرب؟

ويت�ش������اءل الباحث »�ش������امل يفوت« قائاًل: 

نَّ 
أ ه������ل العوملة تتهدد الهوي������ة؟ فيخلُ�س اإىل ا

يجاب. اإنها  اجل������واب لي�س، بال�������رصورة، بالإ

ل تتهددها اإل بالن�ش������بة لروؤية تربط الهوية 

باملا�ش������ي وتعتربها معطى جاهزاً ومكتماًل، 

نَّ الهوية ترتبط بامل�ش������تقبل 
أ بينما احلقيقة ا

آماله������ا يف التجديد  مة وا كذل������ك، بطموح الأ

وبن������اء م�ش������تقبل جديد ل يتنّكر ملكت�ش������بات 

الع�رص، بل يعمل على ا�ش������تيعابها ل�شاحله، 

ل يتج������اوز املتاح عاملي������اً، بذريعة خلق متاح 

خ�شو�شي يحفظ الهوية من تقلبات التاريخ 

ق������د يكون هذا الوهم �ش������حيحاً لو كنا نحن 

»الغالب������ني« اأي نُ�ش������ّكل مرك������ز الع������امل، اأما 

طراف، فاإننا  أنن������ا حميط اأو طرف م������ن الأ وا

م�ش������طرون اإىل قبول ما هو متاح وا�شتثماره 

ل�شاحلنا.

واأخرياً، وحتى ن�شتطيع ا�شتيعاب العوملة 

أْن ت�ش������توعبنا هي ، فالبد من ا�شت�رصاف  ل ا

اآفاق امل�شتقبل وو�شع ت�شور م�شتقبلي ملوقع 

قليمي والدويل،  بلداننا العربية يف املحيط الإ

وتوقع م������دى اإمكانية قيام ال�ش������وق العربية 

امل�شرتكة وما يرتبط بها من ق�شايا احلماية 

والدعم واملناف�ش������ة واحلرية القت�ش������ادية، 

وو�ش������ع ا�ش������رتاتيجية بناء القدرة التناف�شية 

والتي تُع������د من اأهم عنا�رص ال�ش������رتاتيجية 

العليا للتنمية ال�ش������املة يف البلدان العربية، 
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كم������ا يج������ب الرتق������اء بالق������درات الب�رصية 

وتنميتها. 

اإنَّ ع������امل امل�ش������تقبل هو ع������امل التكّتالت 

القت�ش������ادية، عامل ال�رصكات وال�ش������تثمارات 

الكربى، عامل التقانة واملعلوماتية، عامل املجتمع 

دارة القادرة والقرار النافذ.  املعريف، عامل الإ

أْن تخطو  لذلك يتوّجب على بلداننا العربية ا

خطوات حا�شمة يف ا�شتمرارية ل رجعة فيها 

لتحقيق هدف التكامل القت�ش������ادي العربي 

والوحدة القت�شادية العربية التي من دونها 

لن ن�ش������تطيع بناء اقت�ش������اد قادر على البقاء 

واملناف�ش������ة يف عامل القت�ش������اد املعا�رص، كما 

أْن نندم������ج يف عملية التفاعل الثقايف  يجب ا

ن�شانية يف العامل، حيث  مع جميع الثقافات الإ

يُعترب ذلك �رصورة مو�ش������وعية لال�ش������تجابة 

لتط������ورات املرحل������ة الراهنة عاملي������اً وذلك 

ل�شتمرار تقّدم املجتمعات العربية، ولت�شليح 

ال�ش������عوب العربية بقيم وروؤى واأفكار مُتّكنها 

بداع وامل�ش������اركة يف �ش������ناعة ثقافة  م������ن الإ

عاملي������ة، ب�������رصط األ يطم�س ه������ذا التفاعل 

اخل�شو�ش������ية الثقافي������ة والهوي������ة الثقافية 

املتميزة لعاملنا العربي.

عامل نف�س اأمريكي، من مواليد �سكهانا يف بن�سلفانيا، اأ�سهم يف تقدم علم النف�س الرتبوي، وعلم النف�س التجريبي.  -1
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»روم������ا حتبك يا ب�رصى« هذا هو عنوان الكتاب الذي �س������وف يوثق ويبني 

م������دى التوافق بني املدينتني العظيمتني ومدى التواأمة بني كليهما وما قدمت 

أ�سها مناهج  كل واحدٍة من اإ�س������هامات ثمينة يف جميع جماالت احلياة وعلى را

التنظيمات العمرانية واملدنية بجميع تفرعاتها.

 وكان �سكان مدينة ب�رصى يتمتعون باأمور الت�سلية والرتفيه نف�سها املوجودة 

مرباطورية الرومانية  أ�س������ها عا�سمة االإ  وعلى را
)2(
يف جميع مدن امليرتوبوليان

رخ �سوري. باحث وموؤ ❁

ò

مهرجانات و�ألعاب دو�ساري�س 

وملبية يف ب�رصى - ب�رصى تعانق روما)1( )ذي �ل�رصى( �لأ

د. خليل املقداد

❁
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مدين������ة روم������ا مث������ل التجوال يف امل�ص������ايف 

واملنتزه������ات، واال�ص������تمتاع بالنزهات داخل 

املدينة املزدهرة واملتنامية حيث اال�ص������رخاء 

يف حماماٍت مريح������ٍة وفاخرٍة، والتجوال يف 

روقة الفاخرة  أ�ص������واق املدينة حتت ظالل االأ ا

والهواء النقي العليل، واال�صتمتاع مب�صاهدة 

واجهات املعابد والق�ص������ور، وال�صعور بالعز 

أثناء املرور حت������ت اأقوا�س الن�رص  والكرام������ة ا

املنت�رصة يف �صوارع املدينة الرئي�صة، واالنتعا�س 

أثن������اء التجوال فوق جدران  بالهواء الرطب ا

خزانات املياه الف�ص������يحة، ومبادلة الغمزات 

للع�ص������يقات  والغرامية  العاطفية  والعبارات 

أو التعبد يف املعابد  عل������ى دروب ينابيع املياه ا

�صواق. ومن اأجل اإكمال نهاية 
والت�صوق من االأ

مر الذه������اب اإىل امل�رصح 
اجلول������ة يتوجب االأ

وال�ص������رك وامل�������رصح الدائري حي������ث تدور 

ألعاب القوى وامل�ص������ارعة والفعاليات  هناك ا

املختلفة واملثرة التي تقدمها الفرق القادمة 

من جميع مدن العامل. 

وكان �ص������كان مدينة ب�������رصى كباقي مدن 

املنطق������ة ينهمك������ون يف اأعماله������م اليومي������ة 

املعتادة يف جميع جماالت احلياة ال�ص������ناعية 

والزراعية والتجاري������ة والثقافية والعمرانية 

أيام ال�ص������نة لذلك  والتنظيمي������ة وعلى مدار ا

حولوا مدينتهم اإىل مدينة ت�ص������اهي اأمهات 

املدن مبا فيها مدينة روما العا�ص������مة، لذلك 

دارية وال�شيا�شية  اأخذت مرتبة العا�ش������مة الإ

والع�شكرية والرتفيهية ومنذ العهد النبطي اإن 

قدم  رامية والأ مل يكن قبل ذلك يف العهود الآ

منه������ا من عهوٍد عربيٍة خمتلفة، ويف خ�ش������م 

هذا الن�شاط اجل�ش������مي والفكري املتوا�شل 

حا�ش������ي�س وامل�شاعر  فكان لبد من تزويد الأ

والعواطف من ال�شم والنظر وال�شمع وبتلبية 

رغبات اجل�ش������م وم�شاعره كافة، لذلك كانت 

امل�شاعي تبذل دائماً لتوفر كل ما يحقق لهذه 

النف�������س العربية املرهفة كل ما ت�ش������بوا اإليه 

من اأحالم وتخيالت واآمال. 

والفعاليات  لع������اب  الأ فكان������ت  وبالطبع 

م������ر يف يومنا احلا�رص اإىل  حتتاج كما هو الأ

أبنية خا�ش������ة ت�ش������اد يف املدينة التي جتري  ا

فيها مثل هذه الفعاليات والن�ش������اطات، ومن 

هن������ا جند اأن مدينة ب�رصى وغريها من مدن 

�ش������ورية وبالد ال�ش������ام والبالد العربية كانت 

ال�ش������ابقة يف بناء وتهيئة مثل هذه املن�ش������اآت 

من ميادين فرو�شية وم�شارح وكذلك م�شارح 

ألع������اب القوى )�ش������تاد(  دائري������ة وميادي������ن ا

وحمامات عامة وفن������ادق ومنتديات وكل ما 

م������ر، لذلك كانت تقام جميع هذه  يتطلبه الأ

له������ة العربية من  الفعاليات عل������ى �رصف الآ

أ�ش������ها اإله  آرامية وفينيقية وعلى را نبطي������ة وا

مدينة ب�������رصى النبطي ذي ال�������رصى والذي 



مهرجانات و�ألعاب دو�ساري�س 

العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد  570    اآذار  2011 102

له دو�ش������اري�س وعند  غريق بالإ متثل عند الإ

له باخو�س.  الرومان بالإ

كما ترافقت اأمور الت�ش������لية بالتجول يف 

احلق������ول واملنتزهات وعلى �ش������فاف ينابيع 

املياه والبح������ريات وخزانات املياه التجميعية 

)الربك( وعلى �ش������فاف الودي������ان التي كانت 

أيام ال�ش������نة مع  جت������ري فيها املياه يف معظم ا

الغ������زارة يف ف�ش������لي ال�ش������تاء والربيع على 

مطار اأويف ف�ش������لي ال�شيف  أثر ت�ش������اقط الأ ا

أثر ذوب������ان الثلوج. وكذلك  واخلريف عل������ى ا

التجوال يف احلقول ل�شماع �شمفونيات رائعة 

من خالل معانقة �شنابل القمح اأو خرير املياه 

أو الهواء العليل وهو يتخلل املزروعات.  ا

ويف ذلك ال�ش������باح نه�س ال�شيد النبطي 

مالك عبد اهلل ) ماليكو�س ُعبيد الالت ( من 

فرا�شه واأخذ يتمطى على �رصفة ق�رصه الذي 

يبع������د عن مدينة ب�رصى ب�ش������عة كيلومرتات 

وي�شتن�شق الهواء العليل، ثم وقف حتت هذه 

ال�رصفة املعم������دة ينده خادمه )�ش������بيتينرتيو 

septentrio( قائاًل: »يا بني هيئ احل�شان 
واأطعمه وا�ش������قيه وزين������ه واربط ال�رصج وبلغ 

يام القادمة يف  أنني �شوف اأق�شي الأ �شيدتك ا

أي�شاً  املدينة« اأي ب�رصى التي كان ميلك فيها ا

م�شكناً فاخراً اإ�شافًة اإىل ق�رصه الريفي. 

وكان ال�ش������يد مال������ك رج������اًل غني������اً يف 

متلكاته اخلا�ش������ة ومواطناً نبطياً ورومانياً 

أبن������اء املنطقة هبة التمتع  أثر ح�ش������ول ا على ا

ب�شفة املواطنة وذلك بعد اأن اأ�شبحت مدينة 

ب�رصى عا�ش������مة الولية العربية الرومانية، 

وقد اأو�ش������له غناه هذا اإىل امتالك احلقول 

وامل�ش������اكن واملتاجر واخل������دم والعبيد الذين 

يقوم������ون عل������ى خدمت������ه والعم������ل يف تنفيذ 

والزراعية  املنزلي������ة  وت�رصي������ف م�ش������احله 

مر  والتجاري������ة وغريها من اأعمال كما هو الأ

أف������راد الطبقة الربجوازية الغنية  عند باقي ا

يف املنطقة يف ذلك التاريخ. 

ألب�شته الفاخرة  وقد لب�س ال�ش������يد مالك ا

ومنها الثوب الطيل�شاين الرباق والف�شفا�س 

بي�س واملخ�ش�س  وامل�ش������نوع من ال�شوف الأ

عياد اإ�ش������افًة اإىل غ������ريه من باقي 
ي������ام الأ لأ

لب�ش������ة الفخم������ة، وهنا بدا ه������ذا الرجل  الأ

ناق������ة  املع������روف يف املبالغ������ة وال������رتف والأ

وال�������رصف على ج�ش������مه املمتلئ والن�ش������يط 

نظار،  أي�شاً بغري حدود بدا مبظهٍر يلفت الأ ا

لب�ش������ة فقد  وبالطب������ع وبع������د النتهاء من الأ

�شود الذي اأ�شفى على ب�رصته  �رصح �ش������عره الأ

أ�شعة ال�شم�س رونقاً من  وج�شمه امل�شمر من ا

اجلمال املمزوج بالل������ون الربونزي واملمزوج 

أي�ش������اً، لذلك اأ�شبحت هذه  باللون احلنطي ا

ناقة  النظ������رة وال�ش������مة الربونزية مبعث������اً لالأ

الفائقة التي اأ�ش������فت عليه رونقاً يف مظهره 

العام والطبيعي وجعلت منه �شخ�ش������اً يلفت 
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اأنظار احل�شناوات يف املدينة وخا�شًة بعد اأن 

تطيب بالطيب والعطر املحلي امل�ش������نوع من 

ورود واأزهار حقول حوران اخل�شبة والغنية 

أنواعها املتعددة.  ألوانها وا بروائحها وا

أيامه  وكان هذا الرجل معتاداً يف معظم ا

النهو�������س باك������راً ليعانق اجلي������اد واخليول 

�ش������يلة التي ميتلكها، ويحت�ش������ن املواليد  الأ

ليفة من املاعز  ال�ش������غرية من احليوانات الأ

كواخ  غن������ام وغريها والتي ت�ش������كن يف الأ والأ

�شجار حيث ي�شكن  وبني اأكوام واأغ�ش������ان الأ

حرار، ومن ثم يجول يف احلقول  فالح������وه الأ

أ�ش������عة  التي بداأت تاأخذ لونها الذهبي حتت ا

ال�ش������م�س يف �ش������باحيات نهاية ف�شل الربيع 

وبداية ف�ش������ل ال�شيف، وعند ذلك ي�شرتخي 

�شوات العذبة  نغام ال�ش������احرة والأ مع هذه الأ

أ�ش������جار الزيتون  م������ع الري������اح التي تتخل������ل ا

والتني والعنب التي تغطي �ش������فوح اله�شاب 

واملرتفع������ات التي حتي������ط يف مدينة ب�رصى 

وخا�ش������ًة يف منطقته������ا ال�رصقية ومتتد نحو 

ر�شية غرباً. املنحدرات الأ

وملا كان مالك مل يبلغ من العمر اإل خم�شاً 

أية نظرة ح�ش������د  وثالثني عاماً لذلك مل تنتبه ا

اأو غرية من اأغنياء الرومان الذين يق�ش������ون 

ال�ش������يف م�ش������تمتعني يف رطوبة رياح البحر 

عل������ى �ش������واطئ الالتيوم، وال�ش������بب يف ذلك 

أي�شاً اأن يتمعن ملياً يف  أنه با�ش������تطاعته هو ا ا

م�ش������اهدة املياه ذات الزرقة النيلية ال�شديدة 

روقة  والفائق������ة من خ������الل �ش������الل ويفء الأ

وال�رصادق يف ق�رصه املبني يف و�ش������ط منطقة 

أو  مليئ������ة بالبحريات الطبيعية وامل�ش������طنعة ا

الذهاب اإىل �ش������اطئ البحر غري البعيد عن 

املنطقة. 

أراد ال�شرتخاء يف ج�شمه وا�شتن�شاق  واإذا ا

الهواء الطلق وال�شتمتاع بالرطوبة والدفء 

عند ذلك باإمكانه ال�شتلقاء داخل حمامات 

أو الذهاب اإىل ب�رصى وعلى  ق�رصه اخلا�س ا

بعد م�شافة ب�ش������يطة ي�شل حماماتها العامة 

واملزين������ة يف اللوح������ات اجلداري������ة املمتع������ة 

)الفري�شكات( والف�شيف�شاء واجل�س )املعجون 

يف املرم������ر( ناهيك ع������ن مكتباته������ا الغنية 

باملحتويات املتعددة من الكتب واملوؤلفات. 

أت������ي اخلادم باحل�ش������ان حتى  وم������ا اأن يا

يوقف مالك هواج�ش������ه وي�شعد على �رصجه 

وبعد اأوقاٍت قليلة من م�ش������ري احل�شان ي�شل 

املدينة بعد ق�ش������اء رحل������ة متعة على ظهر 

اجلواد، فهو على بعد قليل من الفرا�شخ التي 

أثناء م�شريه  . وكان ا
)3(

كانت تف�شله عن املدينة

يف الطبيعة ي�ش������رتجع تاريخ املنطقة وتاريخ 

والده وعائلته حيث كان مثقفاً ومت�شلعاً يف 

التاريخ وال�شيا�شة حيث ورث ذلك عن والده 

الذي �شغل منا�شب عّدة على م�شتوى الولية 

مرباطورية كع�ش������و يف  العربية وم�ش������توى الإ
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جمل�س ال�شيوخ )البوليه( وجمل�س الق�شاء، ثم 

جاء دور مالك لي�ش������غل بع�س هذه املنا�شب 

كاإرث عن والده وكجدارة يف مار�ش������ة مثل 

مور، ويف ه������ذه املنا�ش������بة احلالية  ه������ذه الأ

�شيح�رص جانباً منها. 

وقد كان مالك بعيداً جداً يف تفكريه هذه 

املرة وهذه ال�شنة؛ على اعتبار اأن هذه ال�شنة 

مرباطور  هي ال�ش������نة اخلام�ش������ة من حكم الإ

أوريليو�������س اأنطونيو�س واملعروف  ماركو�������س ا

با�ش������م كراكال 211 – 217م، والتي تعود اإىل 

، ويف تلك اللحظة يدخل مالك 
)5(

عام 215م

املدينة من مدخلها ال�ش������مايل الذي يف�شلها 

عن مع�شكر املدينة الذي كان يعترب بحد ذاته 

مدينة ع�شكرية م�شتقلة. 

وبالطبع فلم ي�ش������عر مالك بالوقت الذي 

م������ر عل������ى اعتب������ار اأن الهواج�������س وتداعي 

فكار �ش������غلته عن التفكري يف الوقت، وقد  الأ

دخ������ل مالك م������ن البوابة اجلنوبي������ة املهيبة 

والتي ازدادت هيبتها ح�ش������ناً وعظمًة وبهاًء 

مرباطور تراجان وخا�ش������ًة بعد  يف عه������د الإ

اأن اأ�ش������بحت هذه البوابة تطل على املع�شكر 

حي������ث تخرتقها الف������رق الع�ش������كرية والقادة 

واجل������رنالت زراف������اٍت ووحدانا، وخا�ش������ًة 

والعرو�س  والنت�ش������ارات  الحتفالت  أثناء  ا

أثناء املهرجانات  الع�ش������كرية وحمل الرايات ا

مرباطورية.  الإ

وقد بنيت ب�ش������خامة فائقة خ�شي�ش������اً 

لذلك، وكانت البوابة على �شكل ثالثة اأقوا�س 

على من  ك������رب والأ و�ش������ط واملركزي هو الأ الأ

براج  البواب������ات اجلانبية املح�ش������ونة يف الأ

التح�ش������ينية والدفاعية ال�شخمة والعالية. 

وت�ش������م البوابة بالوقت نف�شه ع�رصة اأقوا�س 

أربع������ة م������ن كل جان������ب  اثن������ان يف املرك������ز وا

وكل جمموع������ة متوجة بقب������ة مركزية. وكان 

يزي������ن البوابة املحاريب الت������ي تفتح على كل 

الجتاهات اإ�ش������افة اإىل النقو�س والزخارف 

النباتية وخا�ش������ة امل�شتقة من اأوراق الكرمة، 

�شاطري  واللوحات امليثولوجية املقتب�شة من الأ

العربية واليونانية والرومانية و�شور املالئكة 

الع�ش������اق ال�ش������غار )البوت������ي(، اإ�ش������افة اإىل 

لواح الرخامية نا�شعة  تر�ش������يع اجلدران بالأ

البيا�س. 

�شوار الدفاعية  أي�شاً الأ ويحت�شن البوابة ا

العالية والتي تبلغ يف ارتفاعها ع�رصة اأمتار، 

براج املحيطة  بينما يبلغ ارتف������اع البوابة والأ

خم�شة ع�رص مرتاً، وقد زودت البوابة مبلحقات 

جانبي������ة مثل غرف احلرا�ش������ة وال�ش������تقبال 

ومبيت القادمني من خارج املدينة لياًل حتى 

تفتح البوابة عند ال�ش������باح حيث كانت تقفل 

أبوابه������ا لياًل ومينع الدخ������ول اإىل املدينة اإل  ا

يف �شاعاٍت حمددة منذ ال�شباح وحتى امل�شاء 

بالن�ش������بة اإىل القادمني الغرباء كما هو حال 
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أبواب املدينة التي كانت ت�شهد حرا�شًة  بقية ا

أنها اأ�شبحت بوابة  م�ش������ددة ومنتظمة، كما ا

مرباطوري »فيا تريانا«.  طريق تراجان الإ

وكان معظ������م ه������وؤلء اإم������ا م������ن التجار 

مرباطورية  أنح������اء الإ القادم������ني من خمتلف ا

أو اأفراد م������ن القوافل التجارية القادمة من  ا

اأعم������اق اأفريقيا اأو اجلزي������رة العربية حيث 

أ�شمائهم عند الغفر  يتوجب عليهم ت�ش������جيل ا

املن�ش������وب اإىل احلر�س واملراقبني املخت�شني 

جانب، ثم هناك ذوو امل�شالح  يف �ش������وؤون الأ

املختلف������ة يف املدين������ة والقادمون من مناطق 

بعي������دة وغريهم. وترى اجلميع يف ال�ش������باح 

م�شغولني بالرثثرة والتعارف وترتيب اأمورهم 

بنية قب������ل الدخول اإىل  ومعرف������ة مواق������ع الأ

املدينة. 

وقد وقف مالك حت������ت قبة البوابة وهو 

يحدق ملياً بعظمة هذه البوابة وهذه املدينة 

وقدرة وعظمة وعبقرية البناة واملهند�ش������ني 

أبناء هذه املنطقة، ثم قاده هذا التفكري  م������ن ا

باطرة  يف التاأم������ل يف عظمة وجمد و�رصف الأ

�ش������ول العربية ومنهم �شبتيمو�س  من ذوي الأ

�ش������يفريو�س وابنه كراكال، كما ت�شور اأن مع 

مرباطور �ش������يكون اخلل������ود واملجد  ه������ذا الإ

للقبائل العربية والتي جت�شدت انطالقاً من 

باطرة، وكذلك  أبنائها اأمثال هوؤلء الأ خالل ا

مرباطورية التي ت�ش������هر  عظمة ال�ش������لطة الإ

أي�شاً انت�شارات  مر ا ذلك. ي�شاف اإىل هذا الأ

روما على البارثيني يف بالد النهرين اأو �شد 

ع������داء الدائم������ني والتي جعلت  اجلرمان الأ

من ك������راكال اأن يكون دائم������اً يف حالة حرب 

�شدهم. 

وبعد وقفة ق�ش������رية عن������د البوابة التقى 

مالك يف هذه املنا�ش������بة مع �شديٍق قدمٍي له 

من اأ�شول عربية اأفريقية وينتمي اإىل اأفراد 

 Quintuasالثالثة الربقاوي������ة وهو الفرقة 

Avidius Quintianus كينتو�س اأفيدو�س 
أنه  كينتيانو�������س من مدينة لب������دا الكربى، اإل ا

لي�������س له املظه������ر نف�ش������ه يف اللبا�س واجلبة 

الف�شفا�ش������ة. فهو �ش������ابط ع�شكري مبرتبة 

قائد روماين )قائد الع�رصة( وي�ش������غل من�شب 

Gholas غول�������س، وعمله يبتعد عن املدينة 
أيام من  واملع�ش������كر الرئي�س م�ش������افة ع�رصة ا

امل�شري جنوباً حيث تتمركز هناك ب�شعة مئات 

حاديث  من الع�ش������اكر. واأخذ يتبادل معه الأ

بع������د اأن عاد هذا ال�ش������ابط الع�ش������كري من 

جولة تفتي�شية على املراكز املتقدمة وامل�شادة 

بالقرب من خزانات املياه والينابيع املنت�رصة 

يف معظم مناطق الولية التابعة اإىل املع�شكر 

املتمركز يف مدينة ب�رصى وغريها. 

بعد ذلك اتفق كالهما على اللقاء جمدداً 

جماع يف البازيليك وبداية الحتفال  بع������د الإ

الوطني يف �ش������احة ال�شوق العامة )الفوروم( 
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للم�ش������اركة يف التج������وال يف املدينة ومتابعة 

الن�شاطات املختلفة. عند ذلك ا�شتدار مالك 

أو ال�ش������ارع  جنوباً خمرتقاً ال�ش������ارع الرئي�س ا

امل�ش������تقيم )الكاردو( يف املدينة الذي حتيط 

به املنازل، وهي ب�ش������كٍل عام منازل �ش������كنية 

فخمة خ�ش�س معظمها ل�شكن عائالت كبار 

من يف املدينة  ال�شباط يف اجلي�س ورجال الأ

والولية، اأما امل�شاكن ال�شعبية فكان معظمها 

حي������اء الغربي������ة حيث تك������ون جميعها  يف الأ

�ش������وات املنطلقة من  �ش������اخبة بالرثثرة والأ

املناق�شات. 

 وق������د كان دخول كينتو�������س مرتافقاً مع 

أو راكبي اخليول اأو احلمالني  جماعات امل�شاة ا

و�شائقي العربات، وما اإن و�شلوا اإىل منطقة 

�شواق حتى �شاهدوا التجار والزبائن وهم  الأ

جميعاً يت�ش������اءلون متمازحني وي�رصخون هنا 

وهن������اك وخا�ش������ًة البائعني الذي������ن حلوا يف 

املدينة من خارجها وهم يبحثون وين�ش������دون 

الزبائن لت�رصيف ب�ش������ائعهم باكراً ليت�ش������نى 

لهم الن�رصاف اإىل �شوؤوٍن اأخرى. 

وخالل امل�ش������ري مّت اخرتاق �ش������احة كبرية 

خال�شيديكوم   chalcidicum �ش������كل  على 

روقة التجارية ثم امل�ش������لبة  وكذل������ك اأحد الأ

)الترتابيل( التي تتو�ش������ط تقاطع �ش������ارعني 

رئي�ش������ني الكاردو والدوكومانو�س الذي يقود 

اإىل امل�������رصح، وهن������اك مت التوق������ف من اأجل 

اإلقاء نظرة على احلجارة الكرمية واحلجارة 

الثمينة التي تعلوها املجوهرات امل�ش������نوعة 

أن�شجة  أو ا من قبل احلرفيني ال�شوريني املهرة ا

أو امل�ش������نوعات  احلري������ر القادم من ال�رصق، ا

أو ال�ش������جاد ال�ش������ويف  الزجاجية الفينيقية ا

القادم من خمتلف املدن يف منطقة كابادو�س 

أو  أ�شيا ال�شغرى ا وتراقيا وغريها من مناطق ا

بالد فار�س. 

وعند الو�شول اإىل هذا املكان اأ�رصع مالك 

يف امل�ش������ي م������ن اأجل الو�ش������ول اإىل املحكمة 

)الكوري( وهي مركز م�شت�شارية املدينة الذي 

يتك������ون من طبقة النب������الء حيث يكون مالك 

ع�ش������اء،  أو اأحد هوؤلء الأ عبيد اهلل اأحدهم ا

مر اأن يخرتق الفوروم القدمي  ولهذا تطلب الأ

وه������و مركز املدينة منذ تاأ�شي�ش������ها يف العهد 

رامي والذي م�ش������ى عل������ى بنائه اأكرث من  الآ

ثمانية قرون من الزمن. 

وكان مال������ك كاأي مواطن م������ن ب�رصى مل 

ينَل هذه الع�ش������وية اأو ميار�شها مطلقاً دون 

اأن يتح�ش�س وي�شعر ب�شدة بالفخر والعتزاز 

ع�ش������اء  وهو يدخل املدينة ويكون من بني الأ

املوكل������ة اإليه������م رعايتها وتنظيمها واإ�ش������ادة 

بنية الفخمة فيها خا�ش������ًة وهو ي�ش������اهد  الأ

ملياً ويتاأمل املعابد املنت�ش������بة على اجلهات 

املحيط������ة بال�ش������احة، ومنه������ا ه������ذه املعابد 

أ�شياد  �شالف )ا آلهة الأ الرخامية املكر�شة اإىل ا
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dii patrii( وموؤ�ش�شي الوطن ديدي بارتي

واملنت�ش������بة متاثيلهم فوق ال������دكات املرتفعة 

له باخو�س  لهة هريكول باخو�س )مربية الإ لالإ

ال�������رصى  ذي  اأو   )  Bacchus Hercule
لهة  )دو�ش������اري�س( والت������ي تذكر مبربي������ة الآ

Melqart ميلكارت و Shadrapa و�شدربا 
له������ة العربية الفينيقية والتي متثلت  وهي الآ

رامية ومن ثم  لهة ح������دد وع�ش������تار الآ يف الآ

لهة النبطية يف ب�رصى عا�شمة  متثلت يف الآ

نب������اط، ويف املناطق النبطية وال�ش������فائية  الأ

يدومية كافة ون�ش������بت له������ا التماثيل يف  والإ

جميع ه������ذه املناط������ق من �ش������مال اجلزيرة 

العربي������ة اإىل تدم������ر وحتى �ش������واحل البحر 

بي�س املتو�شط.  الأ

وك������م كان مالك منده�ش������اً عندما وقف 

يف و�ش������ط باحة معبد زيو�س اأمون يف ب�رصى 

حيث كر�س هذا املعبد ليكون على �رصف اإله 

لهة عند  الفرقة الثالثة الربقاوي������ة وكبري الآ

له جوبيتري عند  غري������ق والذي متثل يف الإ الإ

لهة يف حو�س  الرومان، كما اأ�شبح من كبار الآ

فكار العقائدية  النيل، عند ذلك اأخ������ذت الأ

الهللين�شتية تتفاعل يف عقلية وذهنية مالك 

حي������ث ذهب بعيداً يف التاريخ وهو يت�ش������ور 

بي�س  هذه الوحدة احل�شارية لعامل البحر الأ

املتو�شط والتي كانت ذات اندماجية متكاملة 

الع�ش������وية يف جميع جم������الت احلياة وعلى 

أ�ش������ها املج������الت العقائدية وكيف اأ�ش������بح  را

لهة يف هذا املحيط  له اأمون من كب������ار الآ الإ

اجلغرايف ولدى جميع ال�شعوب التي عا�شت 

فوق هذه الرقعة اجلغرافية. 

وازداد هذا ال�ش������خ�س اإعجاباً مبداخل 

املعب������د املفتوحة على البناء الذي ترك لديه 

خ������ذ بعني العتبار  انطباعاً ح�شا�ش������اً مع الأ

عمدة ال�شخمة للمعبودة روما واإىل متاثيل  الأ

وائل مثل اأغ�شط�س وتيبري وكلود  باطرة الأ الأ

�ش������بتيمو�س �شيفريو�س وحتى  اإىل  وهادريان 

ك������راكال واإىل اأقربائهم وذويه������م واإىل الولة 

وكبار قادة اجلي�س واأع�شاء جمال�س ال�شيوخ 

أو ذات  املحلية. وه������ذه التماثيل املنت�ش������بة ا

ردي������ة  اجلل�ش������ات الرتبيعي������ة واملك�ش������ية بالأ

الف�شفا�ش������ة والتي انت�ش������بت عل������ى ركائز 

يدي  رجل والأ ق������دام والأ حجري������ة وتظهر الأ

والروؤو�س التي نحتت و�ش������ذبت و�شقلت من 

غريقي.  الرخام الإ

ومن بني جميع هذه التماثيل ظهر متثال 

مرباطور �ش������بتيمو�س �ش������يفييو�س وعائلته  الإ

الت������ي جتمعت يف احللبة الن�ش������ف الدائرية 

ال�ش������غرية، اأو يف املجل�س املهياأ على �ش������كل 

مر لفت  مقام يزين مركز ال�ش������احة. وهذا الأ

أع������اد الهتمام الكبري  انتب������اه مالك، ولذلك ا

يف طرح الت�ش������اوؤلت عن اأ�شول هذه العائلة 

باء من قبل قبيلة  العريقة من كال اجلدين لالآ
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�شول ال�شورية  �ش������بتيما وقبيلة دومنا ذات الأ

والتي تفرعت وانت�رصت فروعها يف القارات 

باطرة.  الثالث ومتثله يف الأ

ألقيت من قبل مالك و�شيفه  وبنظرة حزن ا

كينتو�س اأفيدو�س كينتيانو�س على متثال ذلك 

مرباطور  �شغر لالإ خ الأ الطفل الوديع جيتا الأ

كراكال والذي قتل وهو يف ح�شن اأمه جوليا 

دومنا وبني ذراعيها. ومنذ ذلك الوقت وفوق 

اأ�ش������غر متثال نق�ش������ت كتابة كر�شت كذكرى 

ت�رصف وت�ش������هر وتذكر بال�ش������حية والقتيل، 

واأ�ش������بح مزاراً لكل القبائل العربية القادمة 

من اأفريقيا. 

ويف كل مكان من املدينة وكما هو احلال 

مرباطورية فلم ت�شجر ومتل  يف كامل مدن الإ

من كرثة التماثيل املعرو�ش������ة هنا وهناك، اإذ 

كث������رياً ما يتوقف املرء اأمام متاثيل ال�ش������يوخ 

والقنا�ش������ل وذوي املراك������ز العالية، مبا فيها 

ال�شخ�شيات من مراكز ما فوق رتبة القنا�شل 

اأي الربوقنا�شل حكام الوليات املرموقة يف 

مرباطورية مثل الولي������ة العربية. وجميع  الإ

هذه ال�شخ�شيات عرفت من خالل الكتابات 

املنقو�ش������ة على الركائز التي ت�ش������ري بعبارات 

التفخي������م والكرم وال�ش������خاء املقدم من قبل 

أو ال�شخ�ش������يات الغني������ة اأو من قبل  ال������ولة ا

زعماء القبائل يف املنطقة كاإهداء وتكرمي. 

واأخرياً و�ش������ل مالك اإىل جمل�س الق�شاء 

)الكوري( املعروف م������ن خالل واجهته التي 

عمدة  ت�ش������به واجهة معبد فخم رباع������ي الأ

والواجه������ة الكال�ش������يكية املثلثة م������ع الرواق 

املتقدم على �شكل بهو مهيب، اأما من الداخل 

فقد ق�شمت ال�ش������الة اإىل ق�شمني من خالل 

مرباطور  معرب مرك������زي يقود اإىل متث������ال الإ

كراكال ال������ذي ظهر على �ش������كل عجوز فوق 

�شف من املقاعد احلجرية والركائز اخل�شبية 

املجهزة واملزينة من خ�شب ال�شنوبر املنقول 

من ال�شاحل ال�شوري الفينيقي. 

 وقد جل�س مالك ملتزماً بالنظام الطبقي 

والوظيفي وح�ش������ب التدرج يف املراتب التي 

كانت تعرف با�ش������م الدومفري�������س كونكينيو 

 Les duumvirs quinquennaqux
اأي ال�شخ�ش������يات ذات العتب������ارات العلي������ا 

يف املجتم������ع، ومن ب������ني هوؤلء يت������م اختيار 

على  جمموع������ة اأع�ش������اء جمل�س الق�ش������اء الأ

 Les duumvirs الديكوريون������ال  ألب������و  ا

quinquennaqux )الكوري(. وقد �شفوا 
قدمية  وجل�ش������وا جميعاً ح�ش������ب من������وذج الأ

على �شكل ال�ش������يوخ القدامى ومن ثم قدماء 

ال�شخ�ش������يات العتبارية يف املدينة )دوفري( 

duovirs اأي �شيوخ املدينة ومن ثم املراقبني 
والقائم������ني واملكلفني باأعمال املدينة العامة، 

موال  ومن ثم رجال املال وامل�ش������وؤولني عن الأ

ع�ش������اء العاديني مثل  وال�رصائب، ومن ثم الأ
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 décurional اأع�ش������اء املجل�������س البل������دي

)دوكوريون( وهكذا.

وح�ش������ب املعت������اد تفتتح اجلل�ش������ة ويفتح 

املح�������رص ويتم البدء يف مناق�ش������ة الق�ش������ايا 

عم������ال، ثم تطرح  املدرج������ة على ج������دول الأ

�ش������ئلة الت������ي تتعل������ق يف �ش������وؤون املدين������ة  الأ

ومبانيها العام������ة واأعمال املباين والطرقات 

�شواق  من وال�رصطة واأمن الأ العامة ورجال الأ

ورجال ال�رصطة املكلفني يف ال�شهر على اأمنها 

واأمن ال�ش������فارات املكر�ش������ة واملتخ�ش�شة يف 

مرباطور اأو مكاتب  مرباطورية والإ �ش������وؤون الإ

مرباط������ور، وكذلك جمريات  ا�ش������تعالمات الإ

مرباطورية املجاورة.  مور مع الوليات الإ الأ

أن������ه يف هذه اجلل�ش������ة فق������د اأدرجت  اإل ا

لعاب  ق�ش������ايا ملحة وفورية مبنا�شبة بدء الأ

ألع������اب  »ا الت������ي تع������رف با�ش������م:  وملبي������ة  الأ

دو�ش������اري�س« ذي ال�رصى والتي �شيكون موعد 

انطالقها يف هذا اليوم حيث مت ا�ش������تعرا�س 

الفرق امل�شاركة واأماكن العرو�س التي �شوف 

جتري على ال�شكل التايل :

العر�س الفتتاح������ي بعد الحتفال   – 1

اجلماهريي، واإلقاء الكلمات وتفخيم وتعظيم 

باطرة  مرباطورية والأ مرباطور والعائلة الإ الإ

العظام، ومن ثم الرتحيب يف الفرق امل�شاركة 

يف العرو�س. 

2 – الفعاليات التي �ش������وف جتري فوق 

خ�شبة امل�رصح من عرو�س امل�رصحيات والرق�س 

والغناء. 

3 - الن�ش������اطات الت������ي تق������ام يف ميدان 

وم�ش������ابقات   ) الهيب������ودروم   ( الفرو�ش������ية 

الفرو�شية والهجن وغريها.

4- العرو�������س الت������ي تقام داخ������ل حلبة 

امل�رصح الدائري ) النفتياتر ( من م�ش������ارعة 

بط������ال بني بعظهم البع�س وم�ش������ارعتهم  الأ

مع احليوانات املفرت�شة اأو م�شارعة الثريان 

حكام الق�شائية وتنفيذ الأ

5 – العرو�������س التي جت������ري يف حو�س 

لعاب املائية.  ال�شباحة والأ

أ �ش������يء جديد يف هذا العام  6 - كما طرا

مرباطور مع  وه������و تزامن العيد ال�ش������نوي لالإ

منا�ش������بة املهرجان، ويف هذه املنا�شبة حتتفل 

مرباطوري������ة يف عيد ميالد  جميع م������دن الإ

مرباط������ور ك������راكال ويف نف�������س التوقيت،  الإ

م������ر يف حم�رص  ولذل������ك فق������د اأدرج هذا الأ

أي�شاً  اجلل�ش������ة ومتت مناق�شته واأدرج ليكون ا

من �ش������من فعاليات املهرجان. اإ�ش������افًة اإىل 

الكثري من الق�ش������ايا املدرجة والهامة، ولهذا 

فق������د كان اجتماع������اً ا�ش������تثنائياً ح�رصه كل 

امل�ش������وؤولني يف الولية واملدينة ومثلني من 

العا�شمة روما. 

وبع������د الجتم������اع ذهب اجلمي������ع للبدء 

ع�ش������اء )دوفري(  يف الحتفال حيث اأخذ الأ
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duovirs اأماكنه������م م������ن اأج������ل الحتفال، 
وكان التواجد هنا واجللو�س ح�ش������ب الرغبة 

وامليول وبالطبع بعد توفري كامل املوا�شفات 

الر�ش������مية املطلوبة وب�ش������كٍل خا�������س اأماكن 

ال�شخ�ش������يات العتبارية الت������ي تهيمن على 

اجلو العام يف اإدارة املوقف يف الوقت الذي 

كان في������ه اأع�ش������اء املجل�س البل������دي املحلي 

الديكوريو�س décurions وعنا�رص اجلوقة 

 reprement en choeur املن�ش������دين 

نا�ش������يد امل�شتخدمة  ين�ش������دون الهتافات والأ

مرباطورية كاف������ة مثل: »احلياة  يف م������دن الإ

باطرة اأنطونني  الطويلة والعي�س املديد اإىل الأ

واأغ�شط�س، تعي�س ال�ش������يدة جوليا اأوغ�شطا 

لهة«.  املعظمة حياًة مديدة ويعي�س مقر الآ

وبعد ذلك ينطل������ق املوكب بهيبٍة واإجالل 

أو  قدمي������ة ا ومبنهجي������ة دقيق������ة وح�ش������ب الأ

ف�شلية وذلك ح�شب العتبارات الدقيقة  الأ

وبجالل واحرتام ملزم ح�شب التقليد القدمي 

حيث ي�ش������ري اجلميع متجه������ني اإىل الفوروم 

اجلديد )الفوروم ال�ش������يفريي اجلديد( الذي 

ئ العمل فيه يف زمن �شبتيمو�س �شيفريو�س  بُدمِ

وانتهى العمل فيه حديثاً. وقد مت تد�ش������ينه 

من قبل الربوقون�ش������ل حاكم الولية العربية 

مرباطور ك������راكال. ويف هذا  نياب������ًة ع������ن الإ

املكان جند الرخام املزين ذا البيا�س الرباق 

عم������دة الرخامية  املتباي������ن واملتفاوت مع الأ

أو الرخ������ام الرمادي  ذات الل������ون الب�ش������لي ا

متموج اخلطوط كالب�شلة املعروف بالأخ�رص 

خ�رص امل�ش������حوب وامل�شتورد من جزيرة  والأ

أوبي������ه Eubée يف بحر اإيج������ة، اأو من جزر  ا

أو  آ�ش������ية ال�شغرى، ا أو بع�س مناطق ا اليونان ا

من املناطق الداخلية يف اأفريقية وغريها. 

 ويف هذا املكان جتمع احل�ش������د حميطاً 

مرباطور  يف الدكة الت������ي يعتليها متث������ال الإ

لهة والكث������ري من املنحوتات التي  ومتاثيل الآ

كان معظمها جمهول الهوية من قبل املدعوين 

وخا�شًة تلك املنحوتات املعرو�شة والتي تعرب 

لهة والعمالقة  عن كفاح ون�ش������ال و�رصاع الآ

عمدة  املعرو�شني اأمام الواجهة بالقرب من الأ

ذات احلجر ال�شماقي وذات التيجان املزينة 

بورق الزينة )على �شكل �شنابل حمزمة ب�شكل 

الزهور(. ويتق������دم الدكة درج تزييني جممل 

يقود اإىل املعبد الذي تتو�ش������طه املق�شورة يف 

على حيث ي�شعد اجلميع للتربك والت�رصع  الأ

لهة.  مرباطور اأمام الآ اإىل الإ

ويف هذا املكان املرتفع من هذه املق�شورة 

لهة روما واأغ�ش������ط�س  يقف كاهن وعراف الآ

وهو ي�شكب �رصاب من املاء املخلوط بالزيت 

ويقدم������ه اإىل ال�ش������يوف، وكان يع������رف ذلك 

قدمياً عند ال�ش������عوب الهللين�ش������تية با�ش������م: 

لهة الوثنية« وكان  »اإراق������ة ال�رصاب اإكراماً لالآ

ق�شم منه ي�شكب على اأج�شام الثريان واأج�شام 
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نا�ش������يد  قوياء الذين ين�ش������دون الأ الرجال الأ

املتعلق������ة يف الطقو�س املتخ�ش�ش������ة واإطالق 

ال������كالم اجلوه������ري واخلطاب������ات، ومنه������م 

ال�شعراء والقا�شون والرواة واملغنون. 

وبعد ذل������ك وقف اجلميع اأمام املن�ش������ة 

من اأجل العر�س الذي �ش������يجري يف منا�شبة 

افتتاح املهرجان وا�شتعرا�س الفرق الع�شكرية 

بجميع اأ�ش������نافها من فر�شان وخيالة وم�شاة 

وحرا�������س ح������دود و�ش������اربي املنجنيق وفرق 

من والفرق الريا�ش������ية  الهجانة ورج������ال الأ

امل�ش������اركة. وما ه������ي اإل دقائ������ق قليلة حتى 

هازيج  أ الغناء والأ دقت طبول العر�س وب������دا

والهتافات وال�شتعرا�س املبهج واجلميل. 

وكما ذكرنا �ش������ابقاً فقد تعرف مالك يف 

هذه املنا�شبة على �شخ�ش������ية ع�شكرية وهو 

 Quintuas كينتو�س اأفيدو�������س كينتيانو�س

Avidius Quintianus وه������و مبرتب������ة 
قائد روماين )قائد الع�رصة( وي�ش������غل من�شب 

Gholasغول�س. وبعد النتهاء من مرا�ش������م 
رهاق فقد توجه مالك  الحتفال والتعب والإ

اإىل �ش������يفه قائاًل اإن هذا الي������وم يوم الفرح 

وال�شعادة ويوم الوطن، ولكن باملقابل اإنه يوم 

التعب، لذلك يجب علينا ال�شرتخاء من اأجل 

التزود بالن�شاط ملتابعة الفعاليات الالحقة. 

ومبنا�ش������بة ه������ذا الحتف������ال فقد دعي 

اجلمي������ع م�ش������اًء لتناول الع�ش������اء مب������ا فيهم 

ال�ش������يوف، لذلك غادر اجلمي������ع الحتفال 

لال�شرتاحة، عند ذلك قال مالك ل�شيفه هلم 

بنا لتناول وجبة خفيف������ة يف النادي املجاور 

مع قليل من ال�رصاب، ولكن علينا األ نكرث من 

الطعام ا�شتعداداً للوجبة الفاخرة م�شاًء. 

ويف هذا املكان يوجد مطعم فاخر حيث 

تناولوا فيه وجبة من الدجاج املقلي والطازج 

وب�شكٍل �رصيع. ولذلك تذوقوا الدجاج املحمر 

والطازج مع قطعة خبز من القمح احلوراين 

وبع�س حبات من الزيت������ون املحلي مع قليل 

أي�شاً والذي كان يعرف يف  من اخلمر املحلي ا

 )thasos( العامل الروماين با�ش������م التا�شو�س

ذي امل������ذاق الع������ذب والذي يتمي������ز بجودته 

أنواع خمر الرتف  العالية، ويعت������رب من اأجود ا

كرث �ش������هرًة  نه قادم م������ن النبيذ البلدي الأ لأ

أنه قطف  أنواع اخلمور، كما ا وجودًة من بني ا

أنواع العنب يف املوا�ش������م ال�ش������ابقة  من اأجود ا

ومت ع�������رصه ومن ثم تعتيقه بعنايٍة �ش������ديدة 

كرث من عام.  لأ

بع������د ذل������ك اأخ������ذ الرج������الن طريقهما 

م�رصورين يف متازحهما وانخراطهما يف هذا 

املجتم������ع اجلماهريي اخللي������ط واجتها نحو 

احلمام������ات العامة يف املدين������ة والتي مل تكن 

بعيدة عن اأماكن الحتفال والعر�س والنادي 

حيث يتوجب عليهما امل�ش������ري حوايل مئة مرت 

ومن ثم يدخالن اإىل احلمامات الكربى. بدءاً 
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من غرفة خلع املالب�س ومن ثم احلمام البارد 

املك�شوف ومن ثم التدرج يف الدخول ح�شب 

املقت�ش������ى بحيث يكون اأول م������كان للدخول 

خري للخروج مبوجب القوانني  هو امل������كان الأ

املرعية. 

وهنا ويف البداية توجد ال�ش������الة املهيبة 

عمدة  املركزي������ة الكب������رية حيث تنت�ش������ب الأ

خ�������رص والتي يبلغ  ذات الل������ون الب�ش������لي الأ

ارتفاعها ت�شعة اأمتار تعلوها القبة ال�شاهقة 

خ�������رص املذهب والذي  ذات الف�شيف�ش������اء الأ

ي������ربق ويلم������ع يف الظل. وال������كل منهمك يف 

احلركة والذه������اب واله������دوء. ومن احلمام 

 lacanicum ال�ش������اخن واجلاف لكانيكوم

 caldariumوالرطب ال�شاخن  احلمام  اإىل 

كالداريوم. واأف�شل �شيء ميكن اأن يقوم فيه 

 lepidarium امل������رء يف احلمام ال�ش������اخن

حاديث.  ليبيداريوم هو املناق�ش������ة وتبادل الأ

اأما احلمام الفاتر tiéde تييد حيث اجلدران 

املزين������ة التي تقدم اأف�ش������ل العرو�س وتنقل 

وتقلد اأف�ش������ل روائع واأعم������ال الفن العربي 

غريقي والروماين، فت�ش������اهد هنا متثال  والإ

مار�س اإله احلرب يعر�س ب�ش������كله املنت�شب 

م�ش������لحاً وجمنداً ب�ش������الحه احلربي، وكذلك 

أبوللون اإله ال�ش������م�س. ومن خالل هذه  له ا الإ

طراء  اللوح������ات التي تقدم وتعطي حالوة الإ

واملالطف������ة وخا�ش������ًة اجلمالي������ات املنمنمة 

نطونيو�س ندمي و�شمري و�شاعر  والق�شمات لأ

مرباطور هادريان.  الإ

وق������د ذكر مال������ك ل�ش������يفه اأن املواطنني 

جميعاً يف املدينة مهتمون يف املحافظة على 

ر�شاقة اأج�شامهم ونظافتها، ولهذا كان �شكان 

ب�رصى يرغبون يف ق�شاء فرتة ما بعد الظهرية 

يف حمامات املدينة العامة والتي نتواجد يف 

�شلي  ق�شٍم منها هنا حيث ن�شاهد الديكور الأ

املك�ش������ي والقباب املطلية واملزينة بالر�ش������وم 

وكذلك الركائز املك�ش������ية بالرخام على �شكل 

م�ش������فح. وهذا التقليد والثقافة الريا�شية 

ج�ش������ام كان يتم  يف املحافظ������ة على لياقة الأ

احل�شول عليه عن طريق مار�شة الريا�شة 

يف ميدان الريا�ش������ة املجاور واملعروف با�شم 

أو ال�ش������تاد الريا�شي  بالي�ش������رت palestre ا

حي������ث يتواجد في������ه الريا�ش������يون يف معظم 

اأوقاته������م. وله������ذا كانت الريا�ش������ة مرتافقة 

ح�ش������ا�س وال�ش������عور بالنتعا�س، وهذا  مع الإ

النتعا�س كان يتولد عن طريق املمار�ش������ة يف 

ال�ش������الت التي كانت تتم فيها املناق�ش������ات 

اإ�شافًة  وكذلك املطالعة ومار�ش������ة الثقافة 

اإىل مار�شة الن�شاطات املختلفة. 

وبع������د اخل������روج من احلمام������ات توجب 

م������ر النتظ������ار يف �ش������الت املناق�ش������ات  الأ

املحاذية للق�ش������م احلقيقي للحمام يف املبنى 

العام حي������ث يجتمع فيه التجار ال�ش������وريون 
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ألهتهم  حميط������ني يف املعبد املخ�ش�������س اإىل ا

يف الق�ش������م ال�رصقي من احلمامات، ويف هذا 

املكان يتواجد اأي�شاً جميع التجار من اأنحاء 

�ش������وات الرنانة  مرباطوري������ة حيث تعم الأ الإ

من جميع لغات القادمني من اأ�شول فينيقية 

وكذلك  وامل�رصية  غريقي������ة  بالإ واملمزوج������ة 

اللغات امل�ش������تعملة من قبل التج������ار، ولهذا 

كانوا يتكلمون حتى اللغة الالتينية مع لهجة 

ذات نربات قوية. وه������ذه النربات واللهجات 

مرباطورية والتي  جندها على كامل اأرا�شي الإ

أرا�ش������يها لرتن يف جميع  انطلق������ت من فوق ا

أنح������اء مدينة ب�رصى التي حوت جميع لغات  ا

غريقية – الالتينية – الفار�شية  ال�شعوب الإ

آرامية – نبطية  – واللهج������ات العربية م������ن: ا
– �ش������فائية – اإيدومي������ة – عربية – متودية 

– حليانية – لهجات م�رصية -..اإلخ(
ويف هذا الوقت وقف مدير الت�رصيفات يف 

أيها ال�شيوف  أيها اجلماهري، ا املدينة قائاًل: ا

الك������رام، اإن هذا اليوم هو اليوم املخ�ش�������س 

مرباطور  لالحتفال على �رصف عيد ميالد الإ

وملبية على �رصف  لعاب الأ وبداية مهرجان الأ

ل������ه النبطي دو�ش������اري�س يف مدينة ب�رصى  الإ

عا�ش������مة الولية لذلك ندعوكم اإىل ح�شور 

احلفل الفني ال�ش������اهر يف مبنى امل�رصح بعد 

حفل الع�شاء. 

عند ذلك قال مالك ل�شيفه لدينا الوقت 

للقي������ام يف جولة �ش������من املناط������ق اجلميلة 

يف املدين������ة نتجول فيها حت������ى موعد حفل 

اأخ������ذوا طريقه������م مبا�رصًة  الع�ش������اء. لذلك 

نحو احلي ال�رصقي من املدينة م�شتعر�ش������ني 

ال�ش������ارع الرئي�������س )الدوكومانو�������س( والذي 

ينتهي عند املدخ������ل اجلميل والرائع للمعبد 

نباط الثالثة الالت والعزى  لهة الأ الرئي�س لآ

لهة العظام واملقد�شون  وذي ال�رصى، وهم الآ

نباط واإمنا  لي�س يف مدين������ة ب�رصى ومدن الأ

عند القبائل النبطية كافة. 

له الرئي�س ملدينة  اإل اأن الالت قد كان الإ

ب�رصى وهذا ما قاله مالك ل�شيفه، عند ذلك 

تذكر ال�ش������يف الكتاب������ات النبطية التي كان 

أثناء جولته الع�شكرية  له ا يقراأها عن هذا الإ

التي و�ش������لت به اإىل املدن اجلنوبية والواقعة 

حم������ر ال�رصقي مثل  عل������ى �ش������اطئ البحر الأ

مدينة احلجر ومدائن �شالح وكذلك مدينة 

البرتاء، وقد قال ال�شابط كينتو�س اأفيدو�س 

كينتيانو�س ل�ش������ديقه مالك �شدقت يف ذلك 

فقد قراأت الكثري من الن�ش������و�س املنقو�ش������ة 

على ج������دران املعابد يف تلك امل������دن، ومنها 

على �ش������بيل املثال ل احل�رص الن�س املنقو�س 

فوق معبد ال�ش������يق يف مدينة البرتاء ون�شه: 

له الالت  كر�س بناء هذا املعبد على �رصف الإ

�شيد العرب واإله �شيدنا املقيم يف ب�رصى. 

أثناء امل�ش������ري كان يلقي ال�شيد كينتو�س  وا
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اأفيدو�������س كينتيانو�س نظرات غزل واإعجاب 

ومالطفة على بع�س الفتيات والن�ش������اء على 

قارعتي ال�ش������ارع ؛ تل������ك الفتيات اجلذابات 

الت�رصيح������ات اجلميل������ة  واملغري������ات وذوات 

لل�شعر بعد اأن �رصحن �شعورهن مبهارة فائقة، 

ق������راط التي تزين  �ش������افة اإىل احللق والأ بالإ

ذان وجوان������ب العنق م������ع احللي املتموجة  الأ

والطويل������ة واملحيطة يف الوجوه، وكانت هذه 

عبارة عن اإك�شاءات جميلة تظهرهن مبظهر 

جميل حي������ث احللق املتم������وج الطويل الذي 

يحي������ط يف وجوهه������ن الفاتنة وه������ن يطلقن 

الغمزات والنظ������رات الغرامية على الرجال 

ماكن اأو عند  الذين يتالقون معهن يف هذه الأ

الينابيع وخزانات املياه وال�شبل املوجودة يف 

�ش������وارع املدينة، وقد قال مالك ل�ش������يفه ل 

تذهب بعيداً من خالل هذه املالطفة فلي�شت 

أ�شاليب الب�شا�شة والدماثة  أ�شلوب من ا �شوى ا

خ������الق والرتح������اب  وال�ش������فافية وح�ش������ن الأ

بال�شيوف. 

وقد عر�ش������ت ه������ذه احل�ش������ناوات على 

ر�شفة واأمام املحال التجارية اجلرار التي  الأ

حتمل اأختام وب�ش������مات عمله������ن واإنتاجهن 

والتي متيزت باخلفة والر�شاقة واملتانة، وقد 

كانت هذه ميزة الفخار احلوراين امل�ش������نوع 

م������ن الرتبة البازلتية الت������ي ميزت يف الوقت 

نف�ش������ه الفخ������ار النبطي عن باقي اأ�ش������ناف 

الفخار يف العامل وعرب التاريخ. وقد �ش������فت 

هذه اجلرار بانتظار �شحنها اإىل مدن �شاطئ 

بي�س املتو�ش������ط ال�رصقي مثل حيفا  البحر الأ

ويافا و�ش������يدا و�ش������ور لتنق������ل بدورها اإىل 

مدن ال�ش������واطئ ال�ش������مالية من نف�س البحر 

أو�ش������تيا ثم اإىل مدينة روما  وخا�ش������ة مدينة ا

خرى يف الق�ش������م الغربي  واملدن الرومانية الأ

مرباطورية الرومانية بو�شاطة ال�شفن  من الإ

الفينيقي������ة التجارية وخا�ش������ًة تلك ال�ش������فن 

أو�شتيا ميناء مدينة روما  املتجهة اإىل مدينة ا

آ�شية  أو اإىل مدن �ش������مال اأفريقية وا الرئي�س ا

ال�شغرى. 

وقال������ت اإحداهن وهي تتكل������م مالطفًة 

الزبائ������ن بان�������رصاح وابت�ش������امة: »اإن جراري 

هذه ج������رار الزيت تده�س وتعجب الذواقني 

يف الطع������ام والفنانني يف �ش������ناعة وزخرفة 

الفخار«، وقد قالت ذل������ك مفتخرة افتخاراً 

ملحوظاً بطريقة اإتقانها يف ع�رص وحت�شري 

زيت الزيتون املحلي. 

ويف موق������ٍع جماور قالت اأخ������رى: »لدينا 

الكث������ري م������ن ال�ش������ناعات املحلية كم������ا اأن 

�شناعاتنا احلرفية يف ب�رصى من م�شنوعات 

باطرة  �شوفية ون�ش������يجية وجلدية تعجب الأ

الت������ي تنقل اإليهم من هذه املدينة، ثم �ش������اح 

حريٌف ثالث قائاًل: »ل تن�ش������ى ال�ش������ناعات 

املعدنية والنحا�ش������ية والف�شية واملجوهرات 
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مريات ون�ش������اء الولة  الذهبية التي جملت الأ

باط������رة وكب������ار رج������ال اجلي�������س، وعلت  والأ

�شوات من قبل اجلميع من�شدين الزبائن:  الأ

هيا ب�رصعة قبل اأن ت�شحن هذه الب�شاعة اإىل 

ثمان  العا�ش������مة، هيا اأ�رصعوا وا�شرتوها بالأ

املنا�شبة قبل بيعها اإىل اخلارج بالثمن الغايل 

والنفي�س«. 

عند ذل������ك تفاع������ل مالك م������ع احلدث 

وقال: »مل ت�ش������حن هذه املنتجات مطلقاً نحو 

ونة، كما اأن ال�ش������حن  العا�ش������مة يف هذه الآ

اإليها مل يكن بال�ش������يء ال�ش������هل، فلدينا الكثري 

من ال�ش������يوف القادم������ني اإىل املدينة ل�رصاء 

أنه توجه اإىل �ش������يفه  ه������ذه املنتج������ات« اإل ا

قائاًل ب�شوٍت منخف�س »منذ اأن انتقل الوايل 

ال�ش������ابق وحل الوايل الع�شكري اجلديد قلّت 

هيبة التجار وخّفت �شادراتهم و�شالحياتهم 

حيث اأ�شبحت هذه ال�شلطات وال�شالحيات 

مرباطورية مبا�رصًة، كما  تتبع اإىل ال�شلطة الإ

اأن جميع اجلرار واملنتجات التي ت�شدر اإىل 

أو�ش������تيا اأ�شبحت حتت مراقبة رجال  مدينة ا

املال وال�رصائب. 

بعد ذل������ك توجه ال�شخ�ش������ان اإىل املعبد 

النبطي وعند الو�ش������ول وقف الثنان موقف 

املتعج������ب واملدهو�س من عظم������ة هذا البناء 

ال�ش������خم وه������ذه البواب������ة ال�ش������اهقة، وقال 

ألي�شت  ال�شابط كينتو�س اأفيدو�س كينتيانو�س ا

ه������ذه البوابة الت������ي تعتليها اجلبه������ة املثلثة 

الهللين�ش������تية هي تقليٌد اإغريقي، ف�ش������حك 

مالك مدهو�شاً واأجاب: »على العك�س متاماً 

يا �ش������ديقي فهذا القو�س الذي ت�شاهده هنا 

بني������ة امل�ش������ادة يف مدين������ة ب�رصى  ويف كل الأ

وم������دن املنطقة م������ا هو �ش������وى ابتكار حملي 

ومت تقليده يف جميع املدن ال�ش������ورية ثم نقل 

اإىل العامل بعد مئات ال�ش������نني وبعد اأن اأ�شبح 

منهجاً عمرانياً عاملياً«. 

ث������م اأخذ مال������ك ي�رصح ل�ش������يفه املناهج 

بنية فو�ش������ف له  العمراني������ة املطبق������ة يف الأ

بنية يف  مبين������اً اأن الفروق العمراني������ة بني الأ

جنوب �ش������ورية وباقي مدن الع������امل هو عدم 

أبناء املنطقة  خ�ش������اب، لذلك ابتكر ا توافر الأ

قوا�س والقباب وحلوا م�شكلة الفاقة  نظام الأ

اأ�ش������بحت هذه  خ�ش������اب، وهكذا  والعوز لالأ

غريق ومن  حرف������ة حملية نقلها العرب اإىل الإ

ثم اإىل الرومان وذهب املهند�شون ال�شوريون 

بنية التي متت  ليطبق������وا ذلك يف جمي������ع الأ

مرباط������ور تراجان بعد  اإ�ش������ادتها يف عهد الإ

اأن حول مدينة ب�رصى اإىل عا�ش������مة للولية 

العربية الرومانية ومنها �رصف ت�شميتها على 

ا�شمه ب�رصى تريانا اجلديدة. 

حاديث  وق������د ا�ش������تفا�س كالهم������ا يف الأ

أق�ش������ام املعبد، ثم ق������ال مالك  والتعب������د يف ا

ل�ش������يفه هلم بنا لناأخ������ذ اأماكننا على ماأدبة 
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الع�ش������اء الفاخ������رة التي اأقامه������ا الوايل على 

�رصف ال�ش������يوف يف هذه املنا�شبة، وانطلقا 

اإىل ق�������رص الوايل حي������ث اأخ������ذ اجلميع يف 

التوافد على الق�رص، وما هي اإل دقائق حتى 

جل�س اجلميع وبا�رصوا يف تناول الطعام وهم 

عجاب  حاديث واإظهار تعابري الإ يتبادلون الأ

والده�ش������ة ما �ش������اهدوه يف مدينة ب�رصى 

أثناء جتوالهم يف  أبنية �شاهقة وعظيمة ا من ا

املدينة. 

وقد ح������وت املاأدب������ة ما ل������ذ وطاب من 

طعمة ال�شهية، ومل تكن ماأدبة واحدة واإمنا  الأ

حوت العديد من املاآدب حيث جل�س اجلميع 

على �ش������كل حلقات فوق ال�ش������جاد ال�شويف 

املجمل باللوحات والر�ش������ومات املاأخوذة من 

الواقع املحلي واملم������زوج مع التقليد العربي 

آ�ش������ية  املتبع يف بالد النهرين وبالد فار�س وا

ال�ش������غرى وبالد النيل، وكل حلقة ذات قطر 

متار ويجل�س حميطاً بها  اثنان ون�شف من الأ

أ�ش������خا�س يتجمعون ح�ش������ب رغباتهم  ع�رصة ا

ومعارفهم واأعمارهم وم�ش������توياتهم وغريها 

م������ن العتب������ارات التقليدية الت������ي تراعيها 

�شيلة.  املجتمعات العربية الأ

وقد فر�ش������ت ال�ُشفر على �ش������كل موائد 

م�ش������تديرة حتيط بها �شخ�ش������ياٌت مرموقة 

من جمي������ع اجلهات، وهذا امل�ش������هد بالطبع 

يظهر الطبيعة املحلية ك�ش������اهد حي للتقليد 

املتبع يف �ش������ورية واملنطقة اجلنوبية بالذات 

ملوائد الطعام اجلماعية وخا�ش������ة يف حالة 

ا�شت�ش������اف اأ�ش������حاب البيوت �ش������يوفهم يف 

أو اأي منا�شبة اأخرى، كما  منا�ش������بات الزواج ا

أي�ش������اً على نوعي������ة املاأكولت التي كان  تدل ا

يتناولها ال�ش������يوف يف مثل هذه املنا�ش������بات 

اجلماعية واخلا�شة ومن املنتجات املحلية. 

أك������رث م������ا اأده�������س كينتو�������س اأفيدو�س  وا

كينتيانو�س يف هذا املجل�س اأحوا�س البحريات 

الت������ي يتطاير منها رذاذ املي������اه املتطاير من 

ر�شية  الأ الف�شيف�ش������ائية  واللوحات  النوافري 

ذات ال�ش������تيحاءات امليثولوجي������ة واللوحات 

اجلدارية ذات امل�شارات املزخرفة بزخارف 

حجار الكرمية اأو  طارات ذات الأ موروثة والإ

طارات التزيينية  أو الإ ا املر�ش������عة باجلواهر 

واملجملة ب�شفائر مزدوجة حتدد يف داخلها 

لوحات �شغرية على �شكل م�شتطيالت مزينة 

اأحيان������اً بتزيين������ات ذات بواعث هند�ش������ية، 

واأحياناً ذات بواعث نباتية تتو�ش������طها ثمار 

أنيق. وزاد اجلو  بارزة مبظهر لئق وجميل وا

جمالً وهيبًة مظهر الق�رص الفخم واحلدائق 

زه������ار التي متالأ اجلو عبقاً  املحيطة به والأ

بروائح عطرة وكل ذلك جاء باإخراج من�شجم 

ومتتابع ومرتابط مبظهر متقن ين�ش������جم مع 

مكانة املدينة.

وبالطب������ع فقد زاد اجل������و رونقاً وجمالً 



117 العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد  570    اآذار  2011 

مهرجانات و�ألعاب دو�ساري�س 

ال�شخ�ش������يات املدعوة والتي جل�شت حميطًة 

باملائ������دة، وهنا تربز �شخ�ش������ية كل واحٍد من 

خالل الهتمام بلبا�ش������ه ومظهره العام وكل 

واح������ٍد عل������ى حدة، وم������ن ثم املظه������ر العام 

للجميع بحيث يكون ال�شكل العام من�شجماً مع 

املنا�ش������بة، ومن هنا جند اأن جميع املدعوين 

مب������ا فيهم من ي�شت�ش������يفهم رئي�������س الولية 

ظهروا مبظهر الغنى والرتف ومب�شتوى حياة 

الطبق������ة الربجوازية املرتف������ة، وهذا بالطبع 

لب�ش������ة وهيئ������ة اجللو�س  ظه������ر من خالل الأ

ومظهر اجل�شم العام املمتلئ والوجوه املمتلئة 

خر بكلمات  وامل�رصقة وكٌل يتغزل ويداعب الآ

املداعبة اللطيفة.

وما هي اإل هنيهات قليلة وقد اأح�رصت 

أنواع املاأكولت املتنوعة وامل�رصوبات اللذيذة  ا

وملحقاتها والتي تو�شع على ال�شفرة وتقدم 

للمدعوين، عند ذلك �ش������ج اجلو بالت�شفيق 

لهة  احلاد من قبل اجلميع والهتاف بحياة الآ

مرباطور  باط������رة والعي�س املديد لالإ وحياة الأ

كراكال واأمه ال�شيدة جوليا دومنا، وقد اأظهر 

ح�ش������ا�س بالغنى  ه������ذا املوقف ال�ش������عور والإ

الوف������ري والرخاء الذي كان يعي�ش������ه �ش������كان 

ب�رصى وامل�شتوى الجتماعي للمجتمع الذي 

ينتمي اإليه مواطنو املدينة. 

وهن������ا بطل ال������كالم وج������اء دور الطعام 

يف املاأك������ولت ال�ش������هية وتنوعه������ا من حلوم 

وخ�������رصاوات وفواكه وحلوي������ات وم�رصوبات 

قداح وغريها. وو�ش������عت  وعية والأ أنواع الأ وا

أنواع اللحوم التي و�شعت فوق  اأمام اجلميع ا

�ش������فرة ال������وايل وكبار املدعوي������ن وهي حلوم 

هلي  حليوانات البط والدج������اج واحلمام الأ

أنواع خمتلفة  واحلم������ام القمري واجل������دي وا

م������ن الطيور واخل������راف ال�ش������غرية. وكذلك 

اخل�رصاوات املتعددة و�شالل الفواكه املليئة 

باأنواٍع خمتلفة ومن اإنتاٍج حملي �رصف. 

وبعد النتهاء من الطعام انتقل ال�شيوف 

اإىل ال�ش������الت الك������ربى والتي تعرف با�ش������م 

جنح������ة  أو ال�ش������الت ذات الأ الرتيكليني������وم ا

ه������ذه  ويف  الرتيكلينيانو�������س،  أو  ا الثالثي������ة 

له  ال�ش������الت جل�س اجلميع ل�رصب نخب الإ

ذي ال�رصى قبل الذهاب اإىل امل�رصح مل�شاهدة 

اأوىل العرو�������س يف املهرج������ان. وق������د ده�س 

أثناء اجللو�س يف هذه ال�شالت التي  اجلميع ا

جهد الفنانون واأبدعوا يف تغطية اأر�ش������ياتها 

امل�شتديرة  الرائعة  الف�شيف�ش������ائية  باللوحات 

قط������ار املت�ش������عة، ومللئ  والكروي������ة وذات الأ

الفراغ������ات بينها ر�ّش������عت بلوحات تتعلق يف 

موا�شيع مرتبطة بنف�س املوا�شيع الداخلية. 

وهنا بدت حفلة الع�ش������اء بن�شارة متعة 

وطراوة ن������ادرة عربت عن التقليد ال�ش������وري 

أثناء حفالت ال�شمر وما يتبعها والتي عا�شها  ا

له ذي ال�رصى )ديوني�شو�س  اجلميع على �رصف الإ



مهرجانات و�ألعاب دو�ساري�س 

العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد  570    اآذار  2011 118

- دو�ش������اري�س (، وقد جل�س اجلميع بعد اأن 

بدت عليهم حالة الب�ش������ط وال�ش������عادة التي 

كان������ت تكتنفه������م يف تلك اللحظ������ة، ومل يغب 

عن امل�شهد ح�ش������ور اخلدم والعبيد وهم يف 

حركة م�ش������تمرة ودائمة وبر�ش������اقة من اأجل 

خدمة ال�شيوف وح�ش������ب الطريقة املعتادة، 

كما ظهرت احل�شناوات ذوات ال�شعر الطويل 

والعمائ������م املتموجة واللواتي كن يتجولن بني 

اجلميع ويبادلن ال�شيوف بالغمازات وببيا�س 

العيون و�ش������واد اجلفون والعبارات اجلذابة 

وهن يلب�ش������ن العمائ������م املتموج������ة واللبا�س 

نيق والتحلي باملجوهرات الغنية والرباقة  الأ

رجل  ق������راط وخالخيل الأ �ش������اور والأ مثل الأ

وغريها. 

وك������م كانت اإثارتهن فائق������ة وهن يقدمن 

لهة  اأقداح اخلمر اإىل املدعوي������ن اقتداء بالإ

له ذي ال�رصى )ديوني�ش������و�س  أري������ان ندمية الإ ا

أو دو�ش������اري�س( وقد ُقدمت اخلمور باأقداح  ا

ف�ش������ية وزجاجية وذهبية فاخرة. ويف هذه 

أق������داح كٍل من مالك عبيد  اللحظة تعانقت ا

الالت و�ش������يفه كينتو�س اأفيدو�س كينتيانو�س 

خر ب�ش������حتك و�ش������حة  قائاًل كلٌّ منهما لالآ

بدية و�ش������حة دو�شاري�س ودوام  ال�شداقة الأ

مر لدى جميع  عز ب�رصى واأهلها، ثم تكرر الأ

ال�شيوف ونه�شوا بعد اأن طلب منهم الوايل 

التوجه اإىل امل�رصح حيث خرجوا على �ش������كل 

موكب بهيج وهم ين�شدون وي�شفقون. 

أثن������اء امل�ش������ري يف الطري������ق اإىل امل�رصح  وا

غري البعيد عن الق�رص �ش������وى ب�ش������ع مئات 

متار اأخذ مالك يتكلم مع �ش������يفه عن  من الأ

امل�رصح والعرو�س التي تقدم على اخل�شبة ثم 

اأخذ ي�ش������ف له البناء من الناحية العمرانية 

واجلمالي������ة وال�ش������عة وطري������ق اجللو�س يف 

داخله وترابطه مع املنهج التنظيمي للمدينة 

بني������ة املجاورة له مثل امل�������رصح الدائري  والأ

نفتياتر( وميدان الفرو�شية )الهيبودروم(  )الأ

ألعاب القوى اجليمناز، والتي �شوف  ومركز ا

أثناء املهرجان.  تقام فيها جميع العرو�س ا

ومل مي�������سمِ م������ن الوق������ت اإل دقائق قليلة 

أم������ام الردهة الي�رصى  حت������ى تواجد اجلميع ا

من اجلهة ال�رصقية من من�ش������ة امل�رصح حيث 

يتوق������ف اجلميع من اأج������ل معرفة كل واحٍد 

مكانه يف اجللو�س واملعرب امل�ش������توجب العبور 

أماك������ن املتفرج������ني، بينما  من خالل������ه اإىل ا

كان يع������ج امل������كان اخلارجي وي�ش������ج بالغناء 

هازيج حي������ث يح�رص املتفرجون زرافاٍت  والأ

ووحدانا ويكرث الهرج واملرج وينت�رص يف هذا 

املكان باعة العط������ور ومقدمو ال�رصاب بينما 

يحي������ط باجلميع عنا�رص �ش������بط النظام يف 

امل�رصح.

وما اإن دخل ال�شديقان واأخذا مكانيهما 

وىل حتى اأخذ مالك ي�شرت�ش������ل  يف الطبقة الأ
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يف احلديث عن هذا البن������اء العظيم قائاًل: 

»اُنظ������ر اإىل هذا البناء، اإنه لوحة فناٍن مبدع 

متازج������ت مع خمط������ٍط متقن ملهند�������سٍ بارع 

وبّن������اٍء حمرتف، اُنظ������ر اإىل اأماكن املتفرجني 

�ش������فل  الأ الثالث������ة  باأق�ش������امها  )الكافيئ������ا( 

على ويتوجها الرواق العلوي  و�ش������ط والأ والأ

آيات اجلمال،  آية م������ن ا فهي وبحق ال�ش������ماء ا

وي�ش������في عليه������ا ويزيده������ا رونق������اً وجمالً 

ان�شجام اجلدران احلا�شنة وواجهة املن�شة، 

أ، وجعلت  وقد بدا البناء وكاأنه جزء ل يتجزا

أي�شاً كتلة اإبداٍع معماري لتناغٍم جمايل  منه ا

متكامل ومتناغٍم« فقال له كينتو�س اأفيدو�س 

كينتيانو�������س حقاً اإنها �ش������ينفونية ذات روؤية 

جمالية تريح النظر وتبعث يف النف�س �شحر 

اجلمال. ولكن كيف تتم عملية التنظيم بهذه 

الدقة الرائعة داخل امل�رصح. 

فقال له مالك: »لق������د اعتاد النا�س هنا 

على معرف������ة كل واحٍد مكان������ه يف اجللو�س 

وح�ش������ب الطبق������ة الجتماعية وم�ش������اهمته 

يف البناء، ففي ق�ش������م يجل�س كبار املدعوين 

وكبار القادة الع�ش������كريني ثم يليهم اأع�ش������اء 

املجال�������س املختلف������ة وهك������ذا اإىل اأن ميتلئ 

امل�رصح بالواقفني عل������ى اأقدامهم يف الرواق 

العل������وي وهم طبقة اخل������دم والعبيد والذين 

لهة  يك������ون دورهم الهتاف الدائ������م بحياة الآ

اأما الوايل و�ش������يوفه الكبار  مرباط������ور.  والإ

خرى وعائالتهم  من العا�ش������مة والوليات الأ

لواج اجلانبية التي حتت�شن  فيجل�شون يف الأ

املن�شة على �شكل حجرات حمكمة تفتح من 

مام لت�رصف على املن�شة. الأ

أ املهرجان باخلطباء وال�ش������عراء من  وبدا

خرى، بعد ذلك مت عر�س  املدينة ومن املدن الأ

أثارت  م�رصحية هزلية حتكي ق�ش������ة م�شلية ا

أثارت  اإعجاب اجلميع، ثم ق�ش������ة تراجيدية ا

�شجون واأحزان امل�شاهدين، ويف النهاية خرج 

قارع������و الطبول والدفوف واملن�ش������دون فوق 

ن�ش������اد والغناء،  خ�ش������بة امل�رصح وبدوؤوا يف الإ

ورك�شرتا  ت �ش������احة الأ ثناء امتالأ ويف تلك الأ

بالراق�شني والراق�شات حيث قدمت عرو�س 

جميلة ا�ش������رتكت فيها جميع الفرق امل�شاركة 

يف العر�س. 

ويف النهاية وبالطريقة نف�شها التي دخل 

فيه������ا اجلمي������ع اإىل امل�رصح خرج������وا يف جٍو 

عجاب ليتناولوا املرطبات  مفعٍم بالن�شوة والإ

و�������رصاب اخلمر يف الردهات اخلارجية، ويف 

هذه اللحظات يتم التن�ش������يق بني ال�شديقني 

للتالق������ي يف اليوم الثاين من اأجل م�ش������اهدة 

العرو�������س الت������ي �ش������وف جت������ري يف ميدان 

ألعاب  الفرو�ش������ية )الهيبودروم( ويف حو�س ا

املياه )النوما�شيا( نهاراً ثم تعانق ال�شديقان 

وكٌل ذه������ب اإىل مقر اإقامته بعد ق�ش������اء يوم 

متع و�شاخب ومليء بالفعاليات املتنوعة. 
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ويف اليوم التايل التقى ال�ش������ديقان عند 

فطار  تقاطع �شبل املياه حيث تناول وجبة الإ

ومن ثم ذهبا اإىل ميدان الفرو�شية الواقع يف 

اأق�ش������ى املنطقة اجلنوبية من ب�رصى وخارج 

�ش������وار الدفاعية واملح������اذي اإىل الطريق  الأ

العام الدويل والذي يقود فرع منه اإىل مدينة 

خر اإىل  العقبة واجلزيرة العربية، والفرع الآ

م�رص و�شمال اأفريقية، فقال كينتو�س اأفيدو�س 

كينتيانو�س اإىل �ش������ديقه مالك: »اأعرف هذا 

الطري������ق جي������داً فق������د مت تنفي������ذه يف عهد 

مرباط������ور تراج������ان، ولذل������ك اأطلق عليه  الإ

مرباطور )فيا تريانا( طريق تراجان  ا�شم الإ

ال������دويل، ولدينا مراكز مراقبة لهذا الطريق 

حيث اأقوم بني فرتة واأخرى يف الذهاب اإليها 

لتفقد اأحوال الع�شاكر املخ�ش�شني يف ال�شهر 

على اأمن امل�شافرين، كما اأن هذا الطريق يف 

نظرنا هو الطريق الع�ش������كري ال�رصيع للفرق 

الع�شكرية. 

وقد اأخذهما احلديث وطالت امل�ش������افة 

فوجدا نف�ش������يهما عند بواب������ة امليدان الكبري 

والذي تبلغ م�شاحته خم�شاً واأربعني األف مرٍت 

مربع وبطول ن�ش������ف كيل������و مرت وعر�س مئة 

مرت تقريباً، وقد اأخذ امتداداً حمورياً يوازي 

امت������داد �ش������ارع امل�رصح. واأخ������ذ مالك ي�رصح 

ل�ش������يفه باأن مي������دان الفرو�ش������ية يف ب�رصى 

ماكن ال�ش������خمة يف املدينة  يعترب من اأكرب الأ

أت������ي يف املركز الثاين بعد املع�ش������كر من  ، ويا

حيث الت�ش������اع، وقد خ�ش�������س هذا امليدان 

ملمار�شة ريا�ش������ة الفرو�شية واإقامة املباريات 

فيه بني الفر�شان مبا فيها م�شابقات اخليل 

والفرو�ش������ية وعربات اجلري و�شباق الهجن 

أي�ش������اً، ولهذا فق������د بني حوله م������ن ال�رصق  ا

والغرب مدرجات تت�ش������ع ملا يقارب 30 األف 

متف������رج، ونظراً لكرثة اخلي������ول واحليوانات 

التي ت�ش������ارك يف هذه امل�شابقات فقد بنيت 

�ش������طبالت جماورة للجدار الغربي بحيث  الإ

ت�شمل اأماكن ا�شرتاحة اخليول وم�شتودعات 

العلف واأماكن اإقامة العاملني على خدمته. 

وق������د تطلب ذل������ك بناء جدران �ش������ميكة 

بحيث تبلغ �ش������ماكتها ح������وايل الثالثة اأمتار 

بني������ت على �ش������كل ج������دران م�ش������تقيمة من 

ال�ش������مال واجلنوب وبقواعد وركائز �شخمة 

م������ن اأجل بناء مدرج������ات املتفرجني فوقها ، 

ولهذا مت اتباع املنهج املعماري نف�ش������ه الذي 

اتبع يف بناء امل�������رصح حيث جاءت املدرجات 

�شفل على  على �ش������كل متدرج وترتكز من الأ

اأقوا�������س متعاقبة ، ومت ا�ش������تغالل الفراغات 

�شفل من اأجل بناء حجرات  احلا�ش������لة يف الأ

ذات ا�شتخدامات متعددة جميعها انح�رصت 

يف اخلدمات الدائم������ة للميدان وعلى مدار 

العام. 

واأ�ش������اف مالك قائ������اًل يبلغ ا�ش������تيعاب 
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امليدان ح������وايل 30 األف متف������رج يح�رصون  

خرى  من كل مدن وقرى الولية واملناطق الأ

مرباطورية، اإ�ش������افة اإىل الفرق  م������ن مدن الإ

امل�ش������اركة يف املهرجان، وه������ذا العدد لي�س 

بالقليل على مدين������ة مثل ب�رصى التي حوت 

عدداً من امل�شارح واحلمامات الكربى ومركز 

طراف من �شمال  عا�شمة ملنطقة مرتامية الأ

اجلزيرة العربية حتى منطقة دم�شق. 

أب������راج للمراقبة  وقد بني������ت يف امليدان ا

حيث يجل�س بها املحكم������ون الذين يراقبون 

أثناء املباريات، وكان هوؤلء يدخلون  الفر�شان ا

على �ش������كل جماعات ومبواك������ب من املدخل 

اجلنوبي ثم يطوفون اأمام جمهور امل�شاهدين 

قبل البدء بال�ش������باق حيث جت������ري عرو�س 

الفرو�شية املختلفة و�شط امليدان، وبعد ذلك 

يتاأهب الفر�شان لل�ش������باق الذي يجري حول 

م�شار يعرف با�شم ال�شبينة يبلغ عر�شه �شتة 

اأمتار وبطوٍل اإجم������ايل األف مرت وبهذا يكون 

طول كل جولة كيلو مرت واحد. 

ودائماً يتوافق مو�شم مباريات الفرو�شية 

ويتزامن مع املهرجانات التي تقام يف املدينة 

له ذي ال�������رصى حيث تدعى  عل������ى �������رصف الإ

الفرق من مناط������ق خمتلفة بعد اأن تكون قد 

مرت مبباريات ت�ش������فية وتتجول يف املدينة 

وتق�ش������ي وقت������اً يف احلمامات ث������م تقوم يف 

عرو�������س داخ������ل املدينة م������روراً بال�ش������وارع 

الرئي�ش������ة ثم الذهاب اإىل ميدان الفرو�شية ، 

وم�شاًء تقام الحتفالت والعرو�س امل�رصحية 

ولي������ايل الطرب يف امل�ش������ارح، وتعي�س املدينة 

أيام������اً حقيقي������ة من البهج������ة وال�رصور، ويف  ا

اخلتام توزع الهدايا واجلوائز على الفائزين 

بجميع العرو�س التي تعر�س يف املدينة . 

وب�شبب كرثة امل�ش������اركني وتعدد العرو�س 

وامل�شابقات مل ي�شتطع ال�ش������ديقان م�شاهدة 

جمي������ع العرو�������س، وعند ذلك دع������ا مالك 

�ش������ديقه لتناول وجبة غداء ثم الذهاب اإىل 

لعاب املائية يف حو�س  م�شابقة ال�شباحة والأ

أثناء تناول الطعام اأخذ مالك  النوما�ش������يا، وا

ي�رصح ل�ش������ديقه ب������اأن موق������ع مدينة ب�رصى 

الداخلي وبعدها ع������ن البحر وحرمانها من 

جمرى نهر دائم جعل �شكانها يبحثون عن حل 

لعاب  ميكنهم من خالله مار�ش������ة ريا�شة الأ

املائية واإقامة مباريات كربى يح�رصها عدد 

غفري من امل�ش������اهدين ، وقد �شاعدهم على 

ذل������ك وجود امل������كان املنخف�������س املجاور اإىل 

ال�ش������ور الغربي واملت�ش������ع مع وج������ود نبع ماء 

طبيعي تتدفق مياهه على مدار العام. 

قدم موقع  ويقع ه������ذا املكان حماذي������اً لأ

لبناء مدين������ة ب�رصى من اجله������ة اجلنوبية، 

حيث ي�شكل منخف�ش������اً طبيعياً يبلغ امتداده 

الطويل �رصق/ غرب اأكرث من مئتي مرت وعر�س 

أي�شاً وبعمق يتجاوز ال� 10  يتجاوز املئة مرت ا
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اأمتار، بينما يقع النبع جماوراً اإىل منت�ش������ف 

ال�ش������لع ال�ش������مايل. اأما نهايته ال�رصقية فهي 

على �ش������كل دائري والط������رف الغربي مفتوح 

اإىل اجلهة الغربية ب�ش������كٍل طبيعي وميكن اأن 

ي�ش������توعب هذا املكان اأكرث من مئة األف مرت 

مكعب من املياه ال�شافية والنظيفة. 

 وعند تهيئة املكان مت اإغالق هذه اجلهة 

بجدار اأ�شبح جزءاً من بناء �شور املدينة، اأما 

باقي اجلهات فقد نظمت على �شكل مقاعد 

حجرية جللو�س املتفرجني كما هو احلال يف 

مقاعد امل�شارح. وبهذا يكون هذا املوقع جزءاً 

من تزويد املدينة بكل م�ش������تلزمات الرفاهية 

واأماكن الريا�ش������ة والت�ش������لية والنظافة مثل 

احلمامات وامل�شارح وميدان الفرو�شية ومكان 

ألع������اب القوى )اجلمناز( واأماكن ال�ش������باحة  ا

لع������اب املائية. وهي بذلك ل تختلف عن  والأ

مرباطورية الرومانية  مدينة روما عا�شمة الإ

الت������ي ملكت من هذا ال�ش������نف من اأحوا�س 

أو  لعاب املائية اثنان اأحدهما با�شم �شيزار ا الأ

خر با�شم اغ�شط�س، ولذلك اأمر  القي�رص والآ

مرباطور تراجان اأن يقام يف مدينة ب�رصى  الإ

حو�س على غرار ما مت تنفيذه يف عا�ش������مة 

مرباطورية روما.  الإ

وبع������د النته������اء من م�ش������اهدة العرو�س 

وحلول امل�ش������اء اتف������ق ال�ش������ديقان اأن تكون 

لكل واحٍد منه������ا احلرية يف الذهاب اإىل اأي 

مكان وم�ش������اهدة العرو�س التي ت�شتهويه يف 

أو قاعة الطرب اأو  أو امل�رصح الدائري ا امل�رصح ا

ال�شهر يف املنتديات العامة، ويف النهاية اتفق 

كالهما يف التواجد يف اليوم التايل مل�شاهدة 

ألعاب  العرو�س التي �ش������وف تق������ام يف مركز ا

القوى نهاراً والعرو�س التي �ش������وف تقام يف 

ن كينتو�س اأفيدو�س  امل�������رصح الدائري لياًل، لأ

كينتيانو�س كان م�شطراً للعودة اإىل املع�شكر 

ومن ث������م ال�ش������فر ملتابعة مهام������ه الوظيفية 

املدرجة ح�شب املهمة املوكلة اإليه. 

ويف الي������وم الت������ايل ذه������ب ال�ش������ديقان 

ألع������اب القوى حي������ث كان معظم  اإىل مرك������ز ا

امل�شاركني وامل�شاهدين من ال�شباب مبا فيهم 

أف������راد من الع�ش������اكر التابعني اإىل مع�ش������كر  ا

املدين������ة والكتائب املوج������ودة يف العديد من 

املراك������ز وقد تع������رف كينتو�س عل������ى العديد 

منه������م من خالل عمله، لذلك قام يف تعريف 

ه������وؤلء على �ش������ديقه مال������ك، عندئٍذ ذهب 

اجلمي������ع اإىل املنتدى والنادي الع�ش������كري يف 

املدينة حي������ث تناول اجلميع وجب������ة الغذاء 

التي كانت عبارة عن دعوى من قبل كينتو�س 

اأفيدو�������س كينتيانو�س. وقد مكث اجلميع يف 

املكان حتى امل�ش������اء حيث ح������ان الذهاب اإىل 

امل�رصح الدائري. 

نفتياتر هو عبارة  أو الأ وامل�رصح الدائري ا

عن حلبة للم�شارعة حيث يتواجد امل�شارعون 



123 العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد  570    اآذار  2011 

مهرجانات و�ألعاب دو�ساري�س 

العمالقة القالدياتور gladiateurs ولعبو 

ألعاب  القوى الذين �ش������وف يقومون باإجراء ا

قتالي������ة فريدة م������ن نوعها وه������ي: اللتحام 

واملواجهة، ويت�شارعون ويقاتلون احليوانات، 

وي�شارعون املتوح�شني املتواجدين يف احللبة 

من اأجل venation الفيناتو )وهو نوع من 

ألعاب القوى واملطاردة( وهذا العر�س  أنواع ا ا

عالن عن  يعترب عر�شاً ا�ش������تثنائياً كما مت الإ

ذلك بهذه املنا�شبة ال�شتثنائية. 

نفتياتر( يبتعد  ومبا اأن امل�رصح الدائري )الأ

عن مركز املدينة مب�ش������افة غري بعيدة لهذا مل 

مر ق�شاء الوقت الطويل للذهاب  يتطلب الأ

أ  اإىل املكان خا�ش������ًة واأن العرو�س �شوف تبدا

مر فقد متت  بعد غروب ال�ش������م�س ولهذا الأ

ال�شتفادة من ق�شاء الوقت يف النهار لزيارة 

املعابد والق�ش������ور واأقوا�س الن�رص والتجوال 

�شواق و�رصاء الهدايا حيث �شيكون هذا  يف الأ

خري م������ن الفعاليات التي  الي������وم هو اليوم الأ

اأدرجت لدى كال ال�ش������ديقني حيث يتوجب 

على ال�ش������يف متابعة مهامه الوظيفية، اأما 

مالك فبحكم عمله ف������كان ملزماً يف متابعة 

الفعاليات حتى نهاية املهرجان. 

أثناء النهار الفيالت  كما تخللت الزيارات ا

والق�ش������ور اجلميل������ة ج������داً والت������ي تقع يف 

�شواحي املدينة وخا�شة ال�شاحية اجلنوبية 

نفتيات������ر، واأخرياً ومع غروب  القريبة اإىل الأ

ال�ش������م�س مت الدخ������ول اإىل امل�������رصح الدائري 

روقة حيث  أنفتياتر( وهن������اك دخلوا اإىل الأ )ا

روقة امل�ش������قوفة  أنف�ش������هم داخل الأ وج������دوا ا

لهة  واملغطاة بالكتابات املكر�شة على �رصف الإ

Némésis نيمي�ش������ي�س اإلهة النتقام والثاأر 
والعق������اب. عند ذلك تقدم الوقت واأ�ش������بح 

متاأخراً ومن ثم خي������م الظالم على املقاعد 

واأ�ش������بح يف متام الهدوء وال�شكون. وبالقرب 

من مكان تواجد امل�شاركني وقف ال�شديقان 

بطال وامل�ش������ارعني  لق������اء نظرة عل������ى الأ لإ

امل�ش������لحني بالكرابي������ج الطويل������ة والطري������ة 

دوات امل�شعبة و�شيوف املجابهة ومواجهة  والأ

النمور والدببة وكذلك الزرافات والنعامات 

أي�شاً. واأخذوا يت�شاءلون مع اجلمهور باإحلاح  ا

أ�شمائهم  عن املت�ش������ارعني وعن مواطنهم وا

ألقابهم، ثم ا�ش������تدلوا على اأن بع�ش������هم من  وا

بطال امل�شهورين واملعروفني على م�شتوًى  الأ

أي�شاً.  أ�شماء ا كبري، وكما اأن للحيوانات ا

ومن ثم تعاقبت املباريات وامل�ش������ارعات 

أي�شاً،  تكملًة ملا كان يعر�س على م�شار النهار ا

ويف هذا امل�ش������اء �ش������وف تتم عملي������ة تنفيذ 

ع������دام باملتهمني حيث يت������م تقدميهم اإىل  الإ

احليوانات املتوح�ش������ة. وه������وؤلء هم يف هذه 

ملان ال�ش������قر الذين كان  امل������رة جماعة من الأ

أثناء حروبه  مرباطور كراكال ق������د اأ�رصهم ا الإ
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الع�ش������كرية يف منطق������ة الدان������وب واملناطق 

مرباطورية.  املختلفة من الإ

وقد انتهت كل التدابري واأعطيت اإ�ش������ارة 

بدء العرو�������س. ويف النهاي������ة كان اجلمهور 

مرتاحاً جداً ورا�شياً عن ذلك. وقبل اأن يودع 

أًة كتابه  خر تذكر مال������ك فجا كل �ش������خ�سٍ الآ

ن�ش������اء وقال ل�ش������ديقة: »عندما تعود  قيد الإ

يف املرة القادمة �ش������وف يكون كتابي جاهزاً 

و�شوف اأهديك ن�شخًة منه«، فقال له كينتو�س 

اأفيدو�س كينتيانو�س وما ا�ش������م الكتاب فقال 

له مالك �ش������يكون الكتاب حتت ا�شم: »روما 

حتبك يا ب�رصى«. 

أننا �رصرنا كثرياً عند �شماعنا اأن دولة قطر ال�شقيقة قد فازت بعد جناحها يف الختيار  من الطبيعي واملوؤكد ا  -1

وملبية لدورة عام 2022م، وبهذه املنا�ش������بة ننتهز  لع������اب الأ ألأ أو�ش������طية يف ا لتك������ون املنطقة العربية وال�رصق ا

أنف�ش������نا بدايًة ومن ثم نهنئ اإخواننا يف دولة قطر وال�ش������عب العربي. واإن كان هذا ال�شبب  الفر�ش������ة لنهنئ ا

مر مل يكن اجلديد يف املنطقة.  أننا نذكر العامل اأن هذا الأ واملربر مبا�رص اأو غري مبا�رص يف كتابة هذا املقال، اإل ا

أي�شاً اأن منطقتنا كانت هي ال�شابقة يف هذا املجال ومنها انطلقت وانت�رصت مثل هذه الفعاليات  وكما نُذّكر ا

مر من جديد.  اإىل مدن العامل القدمي، ولذلك ن�شكر ثانياً منظمة الريا�شة العاملية لتفعيلها هذا الأ

امليرتوبول�س – اأمهات املدن الكربى وعوا�شمها يف العامل.   -2

على اعتبار اأن الفر�شخ كان وحدة القيا�س امل�شتخدمة يف تلك الفرتة.   -3

مرباطورية  مرباطور العربي �ش������بتيمو�س �شيفريو�س حيث تربع على عر�س الإ وقد كان كراكال البن البكر لالإ  -4

مرباطورية الرومانية �رصة ال�شيفريية والثاين والع�رصين يف الإ مرباطور الرابع يف الأ بعد والده واأ�شبح الإ

الهوام�ش

Dynastie des SeveresSeveres Dynasty د- العائلة ال�شيفريية
19193PertinaxPertinax - 1 - بري تيناك�س 

ول 20193Julien IJulien I - 2 - جوليان الأ
193Septime severe ISeptimus severius I-21211 - 3 - �شيبتيمو�س �شيفرييو�س

211CaracallaCaracalla-22217 - 4 - كراكال 
217MacrinMacrin-23218 - 5 - ماكرين

218HeliogabaleHeliogabale-24222 - 6 - هيليو جبل 
222Alexandre severe IIAlexandre severe II-25235 - 7 - الك�شندر �شيفري الثاين

¥µ
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ن�سان لوان لدى الطبيعة والإ عامل الأ

لوان عامل ثري بعيد الغور. وهو قا�شم م�شرتك بني جممل العلوم والفنون.  الأ

اإنه وثيق ال�شلة مبختلف اأوجه احلياة و�شوؤون العي�ش، واغل يف �شتى املعارف 

أي�شاً الكيمياء من  والعلوم مثل علم الفيزياء وال�ش������وء يف جمال الب�رصيات. وا

لوان وتوالدها.. وكذلك �شاأنها يف علم الريا�شيات، من حيث  حيث تخالط الأ

لوان يف جمال  �ش������بط ن�شبها ومدى تقاربها وتباعدها... كما تتبدى عالقة الأ

قوام وال�ش������عوب.  ر�ش وجلود الأ نرثوبولوجيا( وتلون اأدمي الأ علم ال�ش������كان )الأ

اأ�ستاذ يف جامعة حلب ، وع�سو جممع اللغة العربية بدم�سق.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

لوان  عامل الأ

ن�سان لدى الطبيعة والإ

د. عمر الدقاق

❁
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أي�ض������اً يف رحاب علم االجتماع  ونلم�س ذلك ا

لوان بالعادات والتقاليد  من حيث �ض������لة االأ

لوان يف جمال  زي������اء... وكذلك ح������ال االأ واالأ

ديان من حيث رموزها ودالالتها  العقائد واالأ

لوان ح�ضور جلي يف   وقدا�ضتها. ولعامل االأ

والتحليل  )ب�ض������كولوجيا(،  النف�������س  علم 

النف�ضي )ب�ض������يكاناليز( حول تف�ضري االأحالم 

مرا�������س النف�ض������ية ونحو ذل������ك... وعامل  واالأ

ل������وان ملتح������م بالتاريخ، و�ض������وؤون احلكم  االأ

لوان  وال�ضيا�ض������ة، ومنزلة كل لون. كما اأن االأ

وثيقة ال�ض������لة بعل������م اللغة وفق������ه اللغة من 

لفاظ واملعاين  �ض������وات واالأ حي������ث دالالت االأ

وال�ض������يما ما يت�ض������منه فن ال�ضعر من حيث 

خيلة...  رمزية التعبري وف�ضاءات الروؤى واالأ

وتتبدى هذه العالقة على نحو اأجلى يف فن 

الر�ضم والت�ضوير والفن الت�ضكيلي ومن ثم يف 

خمتلف ال�ضناعات واحلرف و�ضائر جماالت 

التكنولوجيا.

)�أ(
الل������ون وال�ض������وء عن�������ران متالزم������ان 

متداخالن، فال لون من غري �ض������وء وال �ضوء 

م������ن دون لون. وي�ض������كل تالحمهم������ا ظاهرة 

فيزيائي������ة تتجلى يف الطبيعة والكون. والعامل 

)نيوتن( اأول من در�س هذه الظاهرة خمربيا 

حني حلل �ضوء ال�ض������م�س واأرجعه من خالل 

مو�ش������ور زجاجي اإىل عنا�رص �ش������بعة خمتلفة 

ألوان الطيف. وقوامها �شبع  لوان ت�ش������مى ا الأ

موجات �شوئية متفاوتة الطول اأطولها اللون 

حمر واأق�رصها اللون البنف�شجي. وما هذه  الأ

آة م�شغرة لقو�س  التجربة الواقعية �شوى مرا

قزح الذي يتبدى للعني يف رحاب الطبيعة يف 

�شفر-  حمر- الربتقايل- الأ تدرج معجب: الأ

زرق- الكحلي- البنف�ش������جي،  خ�������رص- الأ الأ

ف�ش������اًل ع������ن البيا�س اأ�ش������ل الن������ور وجماع 

لوان كلها.  الأ

وهكذا منذ اأن خلق الكون، ودار الفلك، 

لوان. وكما  أي�ش������ا الأ وكان الوجود..، كانت ا

متيزت الكائنات يف الدنيا مباهيتها وهيئتها، 

أي�ش������ا بلونها.  وب�ش������كلها وحجمها، متيزت ا

وهكذا ات�ش������م ال������رتاب باحلمرة، وال�ش������ماء 

بالزرقة واحلقول باخل�رصة...

لوان، �ش������واء يف  والطبيعة اأغزر منبع لالأ

أو كائناتها احلية وثمة  عنا�رصها اجلام������دة ا

تربة  ألوان كثرية يف ال�ش������خور واحلجارة والأ ا

�ش������جار  والرمال، واأكرث منها يف النباتات والأ

لوان اأعدادا  زه������ار. وقد تبلغ الأ والثمار والأ

غ������ري متناهية تتاأبى عل������ى احل�رص يف عوامل 

�ش������ماك ويف رح������اب البح������ار  الطي������ور والأ

نهار. والأ

ن�ش������انية فنت امل������رء بتنوع  ويف فج������ر الإ

لوان، فا�ش������تهواه جماله������ا، وراقه ملعانها.  الأ
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ل������وان يف �ش������ميم حياة  وكان اأن دخل������ت الأ

آث������ار بعيدة يف حياته  ن�ش������ان، وغدت لها ا الإ

أي�ش������ا يف حياته  الديني������ة والجتماعي������ة، وا

النف�شية والعاطفية. ويظن اأن اإن�شان الكهوف 

لوان يف ت�شاويره منذ فجر  قد ا�ش������تخدم الأ

الوجود، وذلك قبل نحو ثالثني األف �شنة.

ويغلب على الظن اأن قو�س قزح، باألوانه 

ن�شان  أثار اهتمام الإ الزاهية وهيئته البهيجة ا

الق������دمي وانتزع اإعجابه، وذلك على غرار ما 

كانت تفعله يف نف�شه �ش������ائر ظواهر الكون، 

من �رصوق وغروب، وك�شوف وخ�شوف، وبرق 

ورع������د، ومطر وقحط... غري اأن قو�س قزح، 

مب������ا ينطوي علي������ه من جمال وبه������اء وكونه 

ظاه������رة متاألقة يف الكون، جدي������ر باأن يولد 

يف اأعم������اق املرء �ش������عوراً خا�ش������اً بالرتياح 

وال�������رصور، والفرح والبهج������ة، واأن يبعث يف 

أنوار التفاوؤل. فقد بهر  مل وا نف�شه ب�شائر الأ

أبهج القلوب باألوانه ال�شبعة املتاألقة  العيون وا

التي تتحدر من ال�ش������ماوات ال�شبع الرحيبة، 

لوان  خ�رص فيقع يف و�ش������ط الأ أم������ا اللون الأ ا

ال�ش������بعة اأي يف قلب قو�س ق������زح. وملا كانت 

ر�س  اخل�رصة تنطوي على عن�رص احلياة يف الأ

فقد غدت ترمز يف الوقت نف�ش������ه لل�ش������الم. 

زمنة تبدى غ�ش������ن الزيتون ذو  ومنذ غابر الأ

مان  قوام رمزا لالأ اخل�رصة الدائمة ل�شالف الأ

�شل يف ذلك ما انعك�س  مل وال�شالم. والأ والأ

ولني ول �شيما لدى ال�شومريني  أ�شاطري الأ يف ا

يف بالد الرافدين يف ملحمة غلغام�س وق�شة 

الطوف������ان العارم. وهكذا �ش������اد العتقاد يف 

أو قو�س  زمان باأن ظهور قو�س قزح ا غاب������ر الأ

 Arc ال�ش������ماء كما ت�ش������ميه �ش������عوب الغرب

en ciel ما هو اإل اإ�ش������ارة �ش������ادرة من رب 
ال�ش������ماوات اإىل خلق������ه على وجه الب�ش������يطة 

ر�س لن تكون معر�شة مرة  ينبئهم فيها اأن الأ

اأخرى للطوفان. فقد غمرت املياه كل �شيء، 

وظلت ال�شفينة التي حتمل الطيبني ال�شابرين 

يف جنوة من الغ������رق. وكانت احلمامة تطري 

فق خائبة اإىل اأن  املرة بعد املرة وتعود من الأ

اأفلحت بعد طول تطواف بروؤية الرب وعادت 

منه بالب�رصى وهي حتمل مبنقارها غ�ش������ناً 

اأخ�رص، موؤذنة بانتهاء املحنة وبلوغ �ش������اطئ 

مان. وق������د ورد حدث الطوفان يف الكتب  الأ

ال�شماوية املقد�شة ومنها القراآن الكرمي حني 

عم������دت اإىل ذكر النبي ن������وح وقومه الناجني 

على ظهر ال�ش������فينة يف اإطار من الق�ش�������س 

الديني، حيث �ش������عد بنجات������ه وقومه، ودعا 

ربه اأن يطوق عن������ق احلمامة املب�رصة بطوق 

أبد  جمي������ل يبقى يف عنقها وعنق ذريتها اإىل ا

أ�ش������ار اإىل ذلك احلدث �شاعر  بدين. وقد ا الآ

اإعرابي فقال:

مـــــــــطـــــــــوقـــــــــة كــــــ�ــــــســـــــــــــيــــــت زيـــــــنـــــــة

دعـــــــا اإذ  لـــــــهـــــــا  نـــــــــــــوح  بــــــــــدعــــــــــوة 
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 وقال �شاعر اآخر:

طـــــوقـــــًا الل  كـــــ�ـــــســـــاهـــــا  مـــــطـــــوقـــــة 

�ـــســـواهـــا طــــــــريًا  بــــهــــا  يـــخـــ�ـــســـ�ـــص  ول 

ومن������ذ ذلك احلني ال�ش������حيق اأ�ش������بحت 

احلمامة بطوقه������ا اجلميل م�رصباً للمثل يف 

الوداعة والرقة والعطف. وهذا ما دعا اأي�شاً 

ندل�شي ابن حزم اإىل اأن ي�شمي كتابه  املفكر الأ

الرائد عن عاطفة احلب »طوق احلمامة يف 

لف«. كما اأ�ش������بح غ�شن الزيتون  لفة والآ الأ

بخ�رصته ون�شارته دليل التفاوؤل وال�شتب�شار 

مان وال�شالم. والأ

ن�شان يف فجر وجوده اأن  وهكذا قّدر لالإ

يغدو فنانا وم�شورا و�شاعرا ي�شتلهم الطبيعة 

البكر، ويلون يف الوقت نف�ش������ه عامله البهيج 

باألوانها الزاهية....

لقد نظر ال�ش������اعر النكليزي )�شلي( اإىل 

احلياة نظرة ابتهاج وفرح، فرتاءت له »باقة 

لوان املتنا�شقة، وتبدى له الكون  جميلة من الأ

لوان، وهي تتاألق  قبة من زجاج، متع������ددة الأ

بدية الباهر«. بلون الأ

وم������ا من ري������ب يف اأن اأحقاباً كثرية مرت 

ن�شان القدمي قبل اأن يتحول  بعد ذلك على الإ

ر�س، ويتاأمل ملياً يف �ش������وؤون  بب�رصه نحو الأ

ن�ش������ان طور  الكون واحلياة، وعندئذ دخل الإ

التاأم������ل والتفكري والبحث والتعليل. وكان اإن 

التفت اإىل نف�شه يتدار�شها ويتفح�س موقعها 

يف العامل باعتبارها حمور ذلك الوجود. 

غريق������ي، اأحد  وق������د راأى جالينو�������س الإ

رواد الط������ب الب�رصي يف القدمي، اأن التكوين 

النف�ش������ي املزاجي للمرء مرتكز اإىل التكوين 

أربع قوى يف  اجل�شدي الفيزيولوجي، واأن ثمة ا

ن�شان، هي يف حال تنا�شبها وتوازنها قوام  الإ

حياته الطبيعية على النحو ال�شوي املن�شود. 

وهي القوة البلغمية، والقوة الدموية، والقوة 

ال�ش������فراوية، والق������وة ال�ش������وداوية. فاإذا ما 

ن�ش������ان  اختلفت الن�ش������بة فيما بينها لدى الإ

اختلّت �شحته اجل�شدية والنف�شية، ووقع يف 

ربع  املر�������س. وقد ربط جالينو�������س القوى الأ

أن������ه افرت�س اأن  أل������وان تالزمها، وكا باأربع������ة ا

ال�ش������حة تكمن يف تاآلف هذه القوى اأو هذه 

لوان وبقائها متميزة، واأن املر�س يثوي يف  الأ

تغريها وطروء تبدل على اأ�شالتها.

وىل، وه������ي البلغمي������ة، تكون  فالق������وة الأ

عادة بي�ش������اء، وقد تنعك�������س يف مالمح وجه 

امل������رء يف حال طغيانها، على �ش������ائر القوى، 

فتغدو ب�رصة امل������رء باهتة، ورمبا غلبت عليه 

بالدة احل�س وبطء احلركة. والقوة الدموية 

ناجمة عن غزارة الدم وفورانه، وهي حمراء 

يف اأ�شلها، ويكون �شاحبها، يف حال طغيانها 

على ماعداه������ا من القوى، �رصيع الغ�ش������ب 

وال�ش������خط، ب������ادي الحم������رار والنفعال... 

أم������ا القوة ال�ش������فراء وهي الت������ي تفرز من  ا
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ط������رف الكبد كما ذكر جالينو�س، فقد يوؤدي 

طغيانها اإىل ا�ش������فرار املرء و�ش������حوب وجهه 

وقد ي�ش������حب ذلك حدة يف املزاج، وع�شبية 

يف ال�ش������لوك. واأما القوة ال�شوداوية يف ج�شم 

ن�شان لدى الطب القدمي فهي ناجمة عن  الإ

ال�ش������وداء، اأي غدة الطح������ال، ولونها قامت، 

لذا �ش������موها ال�شوداء وهي، يف حال طغيانها 

على �ش������ائر الق������وى، تدفع امل������رء اإىل الكاآبة 

امل�شتدمية، وحينئذ تغدو مر�شا نف�شيا يعرف 

با�شم ال�شوداوية اأي )املالنخوليا(.

ه������ذه املفاهي������م الت������ي �ش������ادت الط������ب 

�ش������المي يف  غريقي، ثم الطب العربي الإ الإ

عهود �ش������الفة، مازالت ذات تاأثري وا�شح يف 

اأذهان عدد من النا�س، وذلك حني ي�ش������فون 

هذا باأنه ع�ش������بي نزق، ب�شبب حمرة ب�رصته 

أنه ذو طبع �ش������فراوي  أو ا و�ش������قرة �ش������عره، ا

ينطوي على احلقد واللوؤم، ب�ش������بب �ش������فرة 

وجهه. ويف راأي بع�س الباحثني يف املو�شيقى 

آل������ة العود ظل������ت حتى عهد   اأن ا
)1(

العربي������ة

اخلليفة هارون الر�ش������يد اأو عهد املو�ش������يقي 

أوتار  أربعة ا أي�ش������اً ت�شم ا زرياب واإىل ما بعده ا

ربعة موازية للقوى  وتار الأ فح�شب، وهذه الأ

ن�ش������ان اأي القوة البلغمية  رب������ع يف كيان الإ الأ

والدموية وال�ش������فراء وال�ش������وداوية. فالوتر 

�شفر  امل�ش������مى بالزير كان ي�ش������بغ باللون الأ

آلة الع������ود مبنزل������ة الغدة  وه������و يف ج�ش������م ا

ن�شان. والوتر الثاين  ال�شفراء من ج�ش������م الإ

كان يف الغلظ �ش������عف �ش������ابقه الزير ولذلك 

حمر،  �ش������مي املثنى وقد ا�ش������طبغ باللون الأ

وهو يف العود مبنزلة الدم من اجل�شم. وكان 

أ�شود اللون يف مقابل  ثمة وتر ا�ش������مه )البم( ا

أوتار  الغدة ال�ش������وداء من اجل�شم وهو اأعلى ا

العود. اأما الوتر املعروف باملثلث فقد عطل 

أبي�س اللون، وهو مبنزلة  من ال�ش������بغ وترك ا

البلغم من اجل�شد.

 وم������ن جهة اأخ������رى ثمة اأهمية خا�ش������ة 

ن�شان نف�شه، وذلك من  لوان يف طبيعة الإ لالأ

حيث بنيته اجل�شدية وتكوينه الع�شوي. فكما 

ألوان  ق�ش������ت الطبيعة اأن تتعدد يف رحابها ا

الزهر والثم������ر، والطري وال�ش������مك...كذلك 

ن�شان، حني ا�ش������طبغت ب�رصته  كان �ش������اأن الإ

أو  أو ال�شمرة، ا أو ال�شقرة ا أو ال�شواد، ا بالبيا�س ا

أو ال�ش������فرة. وقد عمد بع�س علماء  احلمرة ا

جنا�������س، تبع������ا لذلك، اإىل تق�ش������يم الب�رص  الأ

ألوانهم،  اإىل فئ������ات اأو عروق، على ح�ش������ب ا

�ش������ود والعرق  بي�س والعرق الأ هي العرق الأ

حمر.. وما يوؤ�شف له اأن  �شفر والعرق الأ الأ

هذا التق�شيم، وهو من موؤثرات الطبيعة، قد 

اتخذه املتع�ش������بون من ذوي الب�رصة البي�شاء 

أ�شا�شا للتمييز العن�رصي، خالفا ملا جاءت به  ا

ديان وال�رصائع. حتى اإن العن�رصيني جعلوا  الأ

الب�رص �شنفني: بي�شاً، وهم املتفوقون ال�شادة، 
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وملونني، وهم يف امل�ش������توى 

دن������ى، ومق�ش������ي عليهم  الأ

ألوان جلودهم، اأن  ب�ش������بب ا

وعبيداً...  تابع������ني  يكونوا 

ومن هذا املنطلق ال�ش������يق 

احلركة  جذور  ا�ش������تفحلت 

بذور  وف�شت  ال�شتعمارية، 

التي  التع�ش������ب العن�رصي، 

ما ي������زال الع������امل يعاين من 

مّرين... جّرائها الأ

)ب(
البيا�ص وال�سواد:

لوان منذ  لق������د كان لالأ

زل �ش������اأن كب������ري يف حياة  الأ

النا�������س، اإذ ارتبط������ت اأوثق 

ارتباط بو�ش������ائل عي�ش������هم 

وتقاليده������م  وباأفكاره������م 

ومفاهيمهم...  وعاداته������م 

وطبيع������ي اأن يتمي������ز كل �ش������عب بجانب من 

لوان، تبعا ملحيطه وبيئته. فالعرب، اإيثاراً  الأ

يجاز، جنحوا ل�ش������تخدام ال�ش������فة  منهم لالإ

بدياًل عن املو�شوف، ولذكر لون ال�شيء عو�شا 

�شلوبي ينم  عن ال�شيء نف�شه، وهذا املنحى الأ

على متيزهم واأ�ش������التهم، فهم حني يقولون: 

البي�������س، فاإنه������م يريدون ال�ش������يوف، وحني 

يذك������رون الدهم فاإنهم يق�ش������دون اخليل... 

ومن ه������ذا القبيل يكتفون بذكر لون اخلمرة 

دون اأن ي�ش������موها، فيقول������ون هي ال�ش������هباء 

اأي ال�ش������قراء وعلى هذا الغ������رار من اعتماد 

ال�شفة دللة على املو�شوف قول العامة لي�س 

معه اأ�ش������فر ول اأحمر اأي ما عنده ذهب ول 

نحا�������س. كما يوجزون، مكتفي������ني بذكر لون 

احلمام������ة الرمادية فينادونه������ا الورقاء. اأي 
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اإنه������ا حتاكي لون الورق اأي الف�ش������ة. واليوم 

يطلق لقب الثورة البي�شاء يف مقابل الثورات 

احلم������راء عل������ى الطفرة العلمي������ة يف جمال 

تكنولوجيا املعلوماتية من حا�شوب وكومبيوتر 

واإنرتنت...اإلخ.

ومن املالحظ على �شعيد اآخر، اأن اللون 

�شمر كثري ال�ش������يوع يف ربوع العرب ب�شبب  الأ

أل�شنة  �ش������طوع �شم�ش������هم. وذكره يرتدد على ا

�شعرائهم يف م�ش������مار احلما�شة والفرو�شية، 

حني ينعتون الرماح باأنها �ش������مر، اأو يف �شدد 

أ�شعارهم  غزلهم حني ي�شفون احلبيبات يف ا

أو ملياوات...  واأغانيهم باأنهن اأي�شا �شمراوات ا

ألوانا اأخرى. كاللون الرمادي  على ح������ني اأن ا

القامت، �ش������ائعة يف بالد الغرب ب�ش������بب كرثة 

غيومه������م، وهم يعربون باللون عن طق�ش������هم 

.Gris:الغائم، فيقولون: اإنه طق�س رمادي

زرق يحظى يف الوقت نف�ش������ه   واللون الأ

ل������دى اأمم الغ������رب بكثري من ال�ش������يوع، وهو 

يكاد يدخل يف اأعالم اأكرث دولهم مثل فرن�شا 

وانكلرتا والوليات املتح������دة واإ�رصائيل، كما 

زرق منزل������ة مقد�ش������ة لدى  أ الل������ون الأ يتب������وا

العربي������ني، فهو عندهم لون الرب يهوه. على 

ثري لدى  ح������ني اأن الأخ�رص، ه������و الل������ون الأ

ال�شعوب ال�رصقية، ول�شيما امل�شلمة والعربية، 

أنه قا�ش������م م�ش������رتك بني غالبية اأعالم  كما ا

دولها. وهذا كله مرتبط لدى الأمم بالبيئات 

�ش������ول التاريخي������ة والتقاليد  اجلغرافية والأ

الجتماعية. والعرب ي�شمون اأولدهم اأي�شاً 

لوان، ففي كتب الطبقات والرتاجم  باأ�شماء الأ

أي�شاً  عالم ثمة �شفات لونية كثرية حتل ا والأ

نا�س بعينهم مثل  �شماء املو�ش������وفة لأ حمل الأ

�شفر  حيمر والكميت، والأ حمر والأ ا�ش������م الأ

�شود  زهر والأ �شقر والأ بي�س والأ زرق والأ والأ

�شود العن�شي  أ�شماء العرب الأ والأخ�رص ومن ا

حيمر ال�ش������عدي  �ش������ود ال������دوؤيل، والأ أبو الأ وا

�ش������دي  واملهلب بن اأبي �ش������فرة والكميت الأ

زارقة فرقة من اخلوارج  وزرقاء اليمامة، والأ

�ش������الم تنتم������ي اإىل زعيمها نافع  يف تاريخ الإ

خ�رص ا�شم علم  زرق. وما يزال ا�شم الأ ابن الأ

أبناء املغرب العربي... مف�شاًل لدى ا

كم������ا يطيب للعرب������ي اأن يطلق على نحو 

أنواع  أي�ش������اً عل������ى ا لوان ا أ�ش������ماء الأ أو�ش������ع ا ا

بل  احلي������وان يف بيئته ول �ش������يما اخليل والإ

�ش������ود والذئاب ومن  أق������ل على الأ واإىل حد ا

�شقر،  �شهب، والكميت والأ �شهب والأ ذلك: الأ

غرب...  طل�������س والأ كح������ل، والأ ده������م والأ والأ

أو البلقة يف لغة العرب �ش������واد  ولون البل������ق ا

أو بيا�س يف �ش������واد، وهو رمادي  يف بيا�������س ا

أو ر�شا�ش������ي، ومنه يق������ال غراب ابلق.  قامت ا

بلق، ح�شن لل�شموءل بن عاديا يف القدمي  والأ

باأر�س تيماء. وقد بني بحجارة بي�س و�شود. 

ردن. وبالق بلدة  والبلقاء منطقة يف دولة الأ
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أو �ش������احية يف م�رص تقع على �ش������فة النيل،  ا

ويلفظها امل�رصيون ب������ولق. وقد جرت على 

أل�ش������نة العرب عبارة كذبة بلقاء اأي انك�شف  ا

مرادها وافت�شح �شاحبها وكاأمنا جتلى فيها 

البيا�س من خالل ال�شواد..

�ش������الم كان البيا�������س ل������ون رداء  ويف الإ

داء منا�شك احلج، والطواف حول  حرام، لأ الإ

الكعبة، والوق������وف على جبل عرفات. وهذا 

بي�س الب�ش������يط، وغ������ري املخيط،  ال������رداء الأ

ينم على هالة م������ن الطهر والنقاء، وخلو�س 

النف�������س- وهي يف رحاب خالقها- من اأدران 

الدنيا وذنوبها، ومفا�شد احلياة ومعا�شيها...

أبي�س يف  ومن هذا القبيل اأي�شاً كون الكفن ا

�شالم، يلف به جثمان املرء بعد انتقاله اإىل  الإ

خرى، ع�شى اأن يقابل ربه خال�شا  احلياة الأ

من الذنوب نقيا طاهرا. ويف احلديث النبوي 

قول الر�ش������ول )�س(:»الب�شوا ثياب البيا�س، 

فاإنها اأطهر واأطيب«، وقوله:»عليكم بالبيا�س 

من الثياب، فليلب�ش������ها اأحياوؤكم، وكفنوا بها 

اأمواتكم«، وعن عائ�ش������ة »كفن ر�شول اهلل يف 

أثواب ميانية بي�������س«. ومن التقاليد  ثالث������ة ا

أنه������م كانوا  الجتماعي������ة عن������د امل�ش������لمني ا

يحتفلون بختان الطفل، وكان اأهله يلب�ش������ونه 

أبي�س اللون، ولعل ذلك رمز  رداء ف�شفا�شا ا

لرباءة الطفولة.

 اأما لون ال�ش������واد فه������و رمز احلزن عند 

اأكرث ال�ش������عوب، ويف جملتهم العرب. وهو ما 

يرتديه اأقارب الفقيد وذووه من ثياب �ش������ود 

اإىل اأجل حم������دود. وقد يكتفي بع�ش������هم يف 

الع�رص احلديث بارتداء ربطة عنق �ش������وداء، 

أو بو�ش������ع �شارة �شوداء اأو نحوها على طرف  ا

ال�شدر.

أنه من الغري������ب اأن يكون البيا�س،  على ا

ولي�س ال�ش������واد، هو رم������ز احلزن لدى بع�س 

الأمم، ومنها اأمة ال�ش������ني. وه������ذا يعني اأن 

ذواق قد تتباين.  فهام قد تتعار�س، واأن الأ الأ

حوال  وذل������ك ناجم عن اخت������الف البيئة والأ

والثقاف������ات. وقد ذكر ابن بطوطة من خالل 

أنه �شاهد اأهل ال�شني يتخذون البيا�س  رحلته ا

لونا ملالب�س احلداد. ومازال ال�شينيون ومن 

ق�شى اإىل اليوم  حولهم من �شعوب ال�رصق الأ

على هذه العادة وان كان بع�شهم اأخذ يحذو 

حذو الغرب وا�شطناع �ش������اراته ال�شوداء يف 

هذا ال�ش������دد. وما بالنا نذهب بعيداً وعرب 

أنف�شهم يف املا�شي اتخذوا الثياب  ندل�س ا الأ

البي�س دللة على احلداد، ومازال امل�شلمون 

يف اأقطار املغرب واجلزائر وغريها على ما 

حوال، ومن  كان عليه جدودهم يف ه������ذه الأ

أبو احل�شن الب�رصي  طريف ما نظمه ال�شاعر ا

يف هذا ال�شدد قوله:

حــــزن ـــا�ـــص  ــــ ـــب ل الــــبــــيــــا�ــــص  كـــــــان  اإذا 

بــــاأنــــدلــــ�ــــص فـــــــــذاك مــــــن الــــ�ــــســـــــــواب 
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�ــســيــبــي بــــيــــا�ــــص  لـــبـــ�ـــســـت  تـــــــرين  األ 

�ـــســـبـــابـــي ــــى  عــــل ـــــت  حـــــزن قــــــد  ين  لأ

على اأن ال�شواد مل يكن دائماً لون احلداد 

عند ال�ش������عوب وحتى البيا�س نف�ش������ه مل يكن 

ألوان  خر للحزن، فهنال������ك اأحيانا ا الل������ون الآ

اأخرى كانت تتخذ لدى بع�س القدماء لتعرب 

أو  خ�رص ا عن اأح������زان النا�س وهي الل������ون الأ

�ش������فر. وقد كان  أو اللون الأ زرق ا الل������ون الأ

من ع������ادة احلكام الفاطميني يف اأفريقية اأن 

ويل العهد كان يرتدي حلة خ�رصاء اإثر موت 

اخلليفة، وه������ي لبا�س احل������داد، ثم يخلعها 

ويبدلها عند مبايعة الرعية له، ويرتدي ثوب 

اخلالفة. وقد ذكر بع�س املوؤلفني اأن عالمة 

احلزن لدى بع�شهم كانت و�شع مئزر اأ�شفر 

عل������ى الراأ�س. واأورد الو�ش������اح ل�ش������ان الدين 

ابن اخلطيب اأن لبا�������س احلزن يف غرناطة 

ندل�س كان اأزرق اللون.. ويبقى ال�ش������واد  بالأ

هو اللون ال�ش������ائد الذي يرم������ز للحزن لدى 

معظم ال�شعوب يف الغابر ويف احلا�رص.

ل������وان عل������ى م������ر  وكان اأن اكت�ش������بت الأ

الع�ش������ور مع������اين ودللت يف حياة الأمم ما 

ألفاظها وجتلت يف  لبث������ت اأن ا�ش������تقرت يف ا

عباراتها، وغدت بعدئذ مبثابة رموز فكرية، 

أو اإيحاءات �ش������عورية، تنطوي على �ش������مات  ا

حمر،  حمددة وخ�شائ�س ميزة... فاللون الأ

وهو اأ�ش������ال لون الدم، بات يرتبط باحلرب 

والثورة والعنف والبط�س... واللون الأخ�رص 

يوح������ي باخل�ش������ب والرخ������اء والنعيم وجنة 

�شود ي�شري اإىل الظالم  الفردو�س... واللون الأ

بي�س  والعبودية والظلم والياأ�س... واللون الأ

مل وال�شالم... يرمز للنقاء والطهر والأ

لوان  ن�شان يف ا�شتخدام الأ وقد تو�شع الإ

يف حيات������ه عن طريق القفز من احلقيقة اإىل 

املج������از، نظراً ملا تنطوي عليه املو�ش������وفات 

�ش������ل من �ش������لة دللية باألوان  نف�ش������ها يف الأ

معينة. ولهذا و�ش������ف العي�������س الرغيد باأنه 

أ�شود، والقلب  اأخ�رص، واليوم الع�ش������يب باأنه ا

أبي�������س، والعدو اللئي������م باأنه  أن������ه ا الطي������ب با

اأزرق...

)ج(
الرايات عرب الع�سور:

ن�شان املتح�رص  وعلى هذا الغرار م�شى الإ

لوان املتنوعة يف اإطار الرمز،  يتعامل م������ع الأ

�ش������عياً وراء دللت جديدة تزيد اآفاقه غنى. 

فاتخذ احلمامة البي�شاء �شعاراً لل�شالم، كما 

أو  اتخذ الراية البي�ش������اء عالمة لال�شت�شالم ا

الكف عن �شفك الدماء. وقد جرت اأمم كثرية 

واأقوام �شالفة عرب التاريخ على اتخاذ رايات 

ألوان بعينها لتكون رمزاً لها، و�ش������عاراً  ذات ا

ملقاتليه������ا. وكثريا ما كان������ت الراية ذات لون 

أو الديباج،  واحد، وقد تن�ش������ج من احلري������ر ا
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أي������ام  ل������ئ واجلواه������ر. ويف ا أو تر�ش������ع بالالآ ا

احلرب ترفع يف مقدمة اجلند على ع�ش������ا 

�شداء،  طويلة اأو رمح عال، ويحملها بع�س الأ

لي�ش������ري خلفها املحاربون، ويهت������دوا بها اإذا 

عداء  حمي القتال فال ي�ش������لوا. كما يلتف الأ

يف الوق������ت نف�ش������ه حول رايته������م ذات اللون 

املغاير. ويحر�س كل طرف على اإبقاء رايته 

أو �ش������ياعها  أبداً، اإذ اإن �ش������قوطها ا مرفوعة ا

دليل ال�ش������طراب واإيذان بالهزمية. واأمثلة 

ال�شتب�ش������ال يف �ش������بيل اإعالء الرايات كثرية 

يف تاري������خ الأمم ول �ش������يما يف تاريخ العرب 

وامل�شلمني.

أق������دم راي������ات العرب يف �ش������الف  وم������ن ا

�ش������الم الراية احلمراء التي  عهودهم قبل الإ

اتخذته������ا القبائل امل�رصية �ش������عاراً لها على 

حني اتخذت القبائل اليمنية الراية ال�شفراء 

يوبي������ون فيما  �ش������عاراً لها. كذل������ك جعل الأ

بعد الراية ال�ش������فراء حني ت�ش������ديهم للغزو 

ال�شليبي.

�ش������الم اتخذ الر�شول )�س(  ويف فجر الإ

يف غزواته الراية ال�شوداء �شعاراً له، وا�شمها 

)العقاب(، وقد اتخذ معها لواء اآخر اأ�ش������غر 

أبا هالل الع�شكري  أبي�س، على اأن ا منه وكان ا

 اأن اأول لواء يف 
)2(

وائ������ل يذك������ر يف كتاب������ه الأ

�ش������الم هو اللواء الذي عقده النبي لعمه  الإ

حمزة يوم وقعة بدر يف رم�ش������ان من ال�شنة 

التي متت الهجرة فيها من مكة املكرمة اإىل 

أبي�س اللون. وحني  املدينة املنورة. وكان لواء ا

توىل اخلالفة عمر بن اخلطاب اتخذ حلكمه 

راية خ�رصاء، وقد عرفت باخل�رصية، وكانت 

مام عل������ي يف معركة �ش������فني راية  راي������ة الإ

مويني يف دم�شق  �شوداء، ثم ملا قامت دولة الأ

اختارت لنف�شها الراية البي�شاء ولذلك عرف 

ة. أي�شاً باملبي�شّ مويون ا الأ

اأما �شيعة علي بن اأبي طالب وبنو العبا�س 

نف�ش������هم من جدي������د الراية  فق������د اتخذوا لأ

ال�ش������وداء، تاأكي������داً للتحامهم ب������اآل البيت، 

و�ش������ريهم على هدي الر�ش������ول )�س(، وذلك 

خالل حتركهم ل�ش������تخال�س اخلالفة. وقد 

وىل  فاق للمرة الأ ظهرت الرايات ال�شود يف الآ

أبو م�ش������لم اخلرا�شاين ثورته يف  أ�شعل ا حني ا

أ�شفر عن اندحار  خرا�شان، وكان �رصاع دام ا

الرايات البي�س اأمام الرايات ال�شود، وفرار 

مويني من وجه العبا�ش������يني وبط�شهم. اأما  الأ

الفاطمي������ون فقد اتخذوا بع������د ذلك الراية 

اخل�رصاء �شعاراً لدولتهم ال�شيعية متييزاً لها 

عن رايتي الدولتني اللتني كانتا تخا�شمانها 

يف قرطبة وبغداد اأي الراية البي�شاء والراية 

ال�شوداء. ويقال اإن �ش������بب اختيارهم للراية 

اخل�رصاء اأن الر�ش������ول تدثر بلحاف اأخ�رص 

أنه نق������ل الفتى عليا اإىل  ليلة الهج������رة، كما ا
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فرا�شه للتمويه على امل�رصكني وغطاه بغطاء 

اأخ�رص ماثل.

ويف الع�شور احلديثة، غدا من الطبيعي 

اأن حتر�س كل دولة عل������ى اأن يكون لها علم 

متميز توؤلفه وفق ما يت�شل بتاريخها وبيئتها 

وعقيدتها. فالعرب يف طور انبعاثهم ومرحلة 

نهو�شهم، حر�شوا منذ حتررهم وا�شتقاللهم، 

نف�ش������هم اأعالم������اً توؤكد  عل������ى اأن يتخذوا لأ

حقيقتهم، وتنم عن �شخ�ش������يتهم. وكان من 

الوفاء لل�شلف ال�ش������الح اأن ي�شتوحي العرب 

املعا�������رصون من ما�ش������يهم املجي������د ما يوؤكد 

ماثل الذين  انتماءه������م اإىل اأولئك اجلدود الأ

كان لهم اإ�شهام كبري يف دفع موكب احل�شارة 

مام عرب الع�شور، واأن يبعثوا  ن�شانية اإىل الأ الإ

يف طارف راياتهم �شوراً من العز التالد.

وهك������ذا اتخذت الث������ورة العربية الكربى 

التي هبت �شد الت�شلط الرتكي اإبان احلرب 

وىل، �ش������عاراً له������ا علم������اً رباعي  العاملي������ة الأ

بي�س  �ش������ود فالأ لوان، يتاألف من اللون الأ الأ

ل������وان الثالثة التي ترمز  فالأخ�رص. وهي الأ

والعبا�ش������يني  مويني  والأ الرا�ش������دين  ل������دول 

�شالمية.  والفاطميني عرب العهود العربية الإ

وق������د احتوى علم الثورة باألوانه الثالثة مثلثاً 

جانبي������اً اأحمر، اأ�ش������يف اإليها ليك������ون رمزاً 

لنزع������ة الع������رب التحرري������ة واجلهادية لنيل 

حقوقهم. ومن طريف م������ا حدث، اأن الثورة 

الفل�شطينية التي ما لبثت اأن �شبت بعد حني 

يف �شبيل ا�ش������تخال�س وطنها وحتقيق �شيادة 

�ش������عبها، �رصعان ما تلقفت الراية نف�شها من 

ي������دي الرائدة والنفو�������س املجاهدة،  تلك الأ

وكان فحوى ذلك اأن الثورة العربية ما�ش������ية 

أب������داً يف طريق الف������داء. بل اإن ه������ذا العلم  ا

نف�ش������ه، علم الثورة العربية الكربى اآل علماً 

حلزب البعث العربي منذ تاأ�شي�شه، متو�شماً 

أم������ة العرب يف اإطار  ألوانه بعث ا م������ن خالل ا

دولته������م الواح������دة. ثم ا�ش������تقت دول عربية 

اأخرى من هذا العلم اأعالمها اجلديدة منذ 

قي�س له������ا اأن تتحرر م������ن الحتالل، وتنعم 

والعراق  �ش������ورية  فاتخذت   .
)3(

بال�ش������تقالل

م������ارات العربية املتحدة  ردن ودول������ة الأ والأ

لوان الرباعية نف�شها، مع تعديل ارتاأته كل  الأ

أو الرتتيب، من مثل و�ش������ع  منها يف ال�ش������كل ا

بع�س النجوم احلمر يف و�ش������ط العلم بديال 

أو و�ش������ع جنمة بي�ش������اء داخل  ع������ن املثلث، ا

أو ماكان من هذا القبيل. وكان  املثلث نف�شه ا

هذا العلم الرباعي م�ش������داقاً لقول ال�شاعر 

القدمي �شفي الدين احللي:

بـــيـــ�ـــص �ـــســـنـــائـــعـــنـــا �ــــســــود وقـــائـــعـــنـــا

خــــ�ــــرَ مــــرابــــعــــنــــا حــــمــــر مـــوا�ـــســـيـــنـــا

كذل������ك بقيت دول عربية اأخرى �ش������من 

ل������وان، فاقت�رصت  طار ال�ش������لفي لالأ هذا الإ

خ�������رص يف اختيار علمها مثل  عل������ى اللون الأ
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اجلماهريية الليبي������ة وكذلك اململكة العربية 

أبي�س،  خ�رص لوناً ا ال�شعودية، اأو جعلت مع الأ

اأو جعل������ت م������ع هذين لوناً ثالث������اً اأحمر مثل 

اجلزائر... وغالبية العالم املعا�رصة للعرب 

لوان  جم������ال داخل اإطار ه������ذه الأ باقية بالإ

ودللتها العريق������ة. ول نكاد جند علما من 

�ش������المية يخلو من  اأعالم الدول العربية والإ

اللون الأخ�رص الذي ذكر يف ال�شعر والقراآن 

الكرمي مرات عديدة، على حني ي�شود اللون 

أع������الم الدول الغربية ومل يرد  زرق معظم ا الأ

ذكره يف القراآن �شوى مرة واحدة يف معر�س 

، ولهذا دللت جمة تاريخية ودينية 
)4(

ال�������رص

وثقافية. وهكذا يبدو اأن اللون الأخ�رص هو 

لوان  أك������رث الأ ث������ري يف ال�رصق، وهو ا اللون الأ

�شالمية. اإنه  عالم العربية والإ �ش������يوعاً يف الأ

أ�شتار كعبتها امل�رصفة، وعلى اأ�رصحة  باد يف ا

أوليائها ال�شاحلني، ويف قباب عدد كثري من  ا

م�شاجدها العامرة، ويف طليعتها قبة امل�شجد 

النبوي باملدينة املنورة، كما جتلت يف عمائم 

فئات من م�ش������ايخها ال�ش������لفيني، فهذا اللون 

ينطوي على هالة حمببة يف نفو�س امل�شلمني 

تكون������ت حوله عل������ى مّر الع�ش������ور، وهو يف 

الوقت نف�ش������ه رمز اجلنة التي و�شفت بهذا 

ثري يف القراآن الكرمي ووعد اهلل بها  اللون الأ

عباده املتقني.

ويف رب������وع الوط������ن العرب������ي ع������دد من 

ماكن واملواقع التي تو�شف باخل�رصة مثل  الأ

اجلبل الأخ�رص يف ليبيا التي عرفت مقاومة 

يطايل من قب������ل الثوار العرب  الحت������الل الإ

واملجاهدي������ن ال�شنو�ش������يني بزعام������ة البطل 

ال�ش������هيد عم������ر املختار. ويف �ش������لطنة عمان 

أي�ش������اً جبل ا�ش������مه اجلبل  بجزي������رة العرب ا

خي�������رص مو�ش������ع قرب  خ�������رص. ووادي الأ الأ

تبوك يف احلجاز..

حمر: اللون الأ

لوان  حمر فلعل������ه اأقدم الأ أم������ا اللون الأ  ا

ول يف فجر وجوده.  ن�ش������ان الأ التي عرفها الإ

فهو لون الدم الذي ي�رصي يف عروقه وعروق 

�ش������ائر الكائنات احلية. وق������د تبدى له هذا 

اللون جلياً منذ اأن عمد اإىل �شيد احليوانات 

وذبحه������ا ليقتات بها. كذلك ازدادت معرفته 

حمر منذ اأن اكت�ش������ف النار. اأما  بالل������ون الأ

ال�ش������بغة احلمراء فقد اكت�شفها الفينيقيون 

اأول مرة يف ال�شاحل ال�شوري. 

�ش������الم يعمدون اإىل  وكان الع������رب قبل الإ

ن�ش������ب قبة حمراء من اأدم يف ظاهر مكة يف 

كل مو�شم حج، وذلك يف �شوق عكاظ وهناك 

يجل�س النابغة الذيباين �ش������اعر الغ�شا�ش������نة 

واملناذرة حيث ياأتيه �ش������عراء القبائل من كل 

. وقد 
)5(

�ش������وب بق�ش������ائدهم ليحكم بينه������م

ق�ش������دته اخلن�ش������اء يف جملة من ق�شده من 

أن�شدته ق�شيدة من �شعرها.. ال�شعراء وا
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وكانت هناك يف حقبة متاأخرة من تاريخ 

حمر التي  أ�������رصة بني الأ ندل�س ا العرب يف الأ

حمر با�ش������مها، فكانت  أقام������ت دولة بني الأ ا

�شالمي  اآخر حبة يف عقد الوجود العربي الإ

وروبي ذلك الفردو�س املفقود.  يف الغ������رب الأ

حمر يف عا�ش������متها  حني خلفت دولة بني الأ

غرناطة واحداً من اأروع ال�رصوح العمرانية 

الباهرة، وقد حمل ا�شم ق�رص احلمراء، وهو 

�شالمية. آية يف فن العمارة الإ ا

حمر يف املجتمع������ات الغربية  ولل������ون الأ

�شاأن خا�س حني يحتفلون يف الرابع ع�رص من 

�شهر �شباط كل عام مبا ي�شمونه عيد احلب، 

وهو مرتبط بذكرى القدي�س فالنتاين، وفيه 

يتهادى املحبون فيما بينهم الورود احلمراء 

باعتبارها م�شابهة دم القلب. وقد �رصت هذه 

الظاهرة اإىل بع�������س املجتمعات ال�رصقية يف 

الع�رص احلديث ول �شيما لدى ال�شبان بدافع 

عمى... التقليد الأ

وعلى �شعيد اآخر من هذا العامل يواجهنا 

حم������ر يف املجال ال�شيا�ش������ي خالل  اللون الأ

الق������رن الع�رصي������ن ح������ني اتخ������ذت احلركة 

ال�شيوعية العاملية الراية احلمراء �شعاراً لها 

ورمزاً لثورتها الدموية املن�ش������ودة. وبانت�شار 

النظام البل�شفي على احلكم القي�رصي �شار 

ول دولة �شيوعية يف  حمر �ش������عاراً لأ العلم الأ

الع������امل. ثم كان ما يقارب ذلك علم ال�ش������ني 

حمر بعد و�ش������ول الثوار هناك اإىل احلكم  الأ

اأي�شاً. حتى لقد ا�شطبغ كل �شيء يف الحتاد 

ال�ش������وفيتي منذ ذلك احلني بهذه ال�ش������بغة 

احلم������راء، وكاأنه������ا باتت علما على جي�ش������ه 

ومنظماته، اإ�شافة اإىل دولته وثورته. واأ�شبح 

الرو�س ال�ش������يوعيون يعرفون باحلمر، كذلك 

حمر، وعرفت  �ش������مي جي�ش������هم باجلي�س الأ

ال�ش������احة الكربى يف عا�ش������متهم بال�ش������احة 

احلم������راء. وكان اجلنود منذ ثورتهم يرتدون 

حمر، عل������ى حني ظل  ال������زي الع�ش������كري الأ

خ�شومهم ومناوئوهم يف الداخل ي�شطنعون 

بي�س، فعرفوا بالرو�س البي�س. اللبا�س الأ

حمر قبل ذلك العهد  وكان لهذا اللون الأ

مرباطوري  �ش������اأن يف فرن�ش������ا اإبان احلكم الإ

حني اتخذ نابليون جلي�شه البزات الع�شكرية 

احلمراء. اأما لون ال�ش������واد فكان على الدوام 

لبا�س الكهنوت من رجال الكني�شة امل�شيحية 

عدا الراهب������ات والكرادل������ة والبابا فثيابهم 

أل������ف )�ش������تاندال( الكاتب  ا بي�ش������اء. وحني 

�شود« فاإنه ق�شد  حمر والأ الفرن�شي روايته »الأ

حمر اإىل  بكتابه اأن يرمز من خالل عنوانه بالأ

�شود  مرباطور ال�شيا�شية، وبالأ �شلطة جي�س الإ

اإىل �شلطة ق�شاو�ش������ة الكني�شة الروحية. اأما 

خت������م اخلزائ������ن واملمتلكات فكان بال�ش������مع 

حمر )اأي حجز املكان باأمر اإداري(. الأ

❁    ❁    ❁
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ث������م غدت لقطاع������ات اجليو�س احلديثة 

بي�س  ألوان ترمز اإليها وتعرف بها فاللون الأ ا

لبا�س �ش������الح البحرية، اأي بلون املوج املزبد، 

زرق ل�ش������الح الطريان اأي بلون ال�ش������ماء،  والأ

ر�س  خ�رص ل�شالح امل�شاة وهو لون الأ واللون الأ

لوان �شاأن يف جمال  املع�ش������بة. كذلك غدا لالأ

حزاب واجلماعات،  ال�شيا�شة، فيما يت�شل بالأ

واحلركات واملنظم������ات. وقد حفلت احلقبة 

املعا�رصة من التاريخ احلديث بت�شميات كثرية 

كان لها �شاأن حيناً من الزمان، من ذلك ذوو 

أو الرمادية، وهم كتائب  القم�شان احلديدية ا

أملانيا الهتلرية، كما  احل������زب النازي يف عهد ا

ارتب������ط هذا الل������ون الرمادي بالفا�شي�ش������ت 

الطليان يف عهد مو�ش������وليني. وعلى �شعيد 

اآخر اأطلق������ت منذ حني جماع������ة من الثوار 

أيلول  الفل�شطينيني على نف�شها ا�شم منظمة ا

�شود اإ�شارة اإىل حمنتهم عهدئذ يف القطر 
الأ

ردين. ويف اأوروبة ا�ش������تفحل �شاأن منظمة  الأ

اإيطالية �شيا�ش������ية اأطلقت على نف�ش������ها ا�شم 

اللوية احلمراء، وقبلها برزت جماعة اجلي�س 

حمر يف اليابان وكانت تنا�رص حق  ال�رصي الأ

الفل�شطينيني يف اأر�شهم.

وعلى �شعيد ح�ش������اري يف العامل املتحد 

حمر  ا�ش������طلح عل������ى اعتم������اد ال�ش������ليب الأ

حمر، وهما بل������ون الدم رمزاً  أو اله������الل الأ ا

ن�ش������ان املنكوب �رصيعاً يف اأوقات  �شعاف الإ لإ

ال�ش������لم واحلرب حني تعر�شه الطارئ ملر�س 

أو ح������رق ونحو ذلك من  أو ده�������س اأو غرق ا ا

أو الديني  دون اأي اعتبار لنتمائ������ه العرقي ا

ن�ش������اين. وقد  أو املذهب������ي غ������ري النتماء الإ ا

ق������رر املجتمعون ذلك يف جنيف بحيث تكون 

ال�ش������ارة �ش������ليباً اأحمر م�ش������تمداً من العلم 

أبي�س.  ال�شوي�رصي الذي يتو�شع فيه �شليب ا

حمر  وق������د ا�ش������تجابت منظمة ال�ش������ليب الأ

�شالمي باأن يكون  لرغبة العاملني العربي والإ

أي�شاً �ش������عاراً للمنظمة تالفياً ملا قد  الهالل ا

يحدثه رمز ال�شليب من الوجهة الدينية من 

حرج لدى امل�ش������لمني... وقد داأبت اإ�رصائيل 

بع������د اأن اأقامت دولتها على اأر�س فل�ش������طني 

أي�شاً النجمة ال�شدا�شية الزرقاء يف  اأن تكون ا

علمها رمزاً اأحمر ثالثاً اإىل جانب ال�ش������ليب 

والهالل، غري اأن طلبها قوبل بالرف�س..

وعل������ى ه������ذا الغرار يف �ش������دد احلروب 

بي�س، يف  يق������ال: جرت املعركة بال�ش������الح الأ

حمر اأي  مقابل مفه������وم القتال الدم������وي الأ

حدث التحام بني اجلي�ش������ني فلم تفتح النار 

احلمراء م������ن بعيد واإمنا مت القتال من كثب 

بال�ش������يوف واحلراب واخلناجر واملدى، وما 

اإىل ذلك، ما يعني �رصاوة القتال...

 و�شبيه ذلك ما ي�شدر بني احلني واحلني 

أو  أو الزعامات من ن�رصات ا عن بع�س الدول ا

�شحابها اأن ينعتوها باألوان  كتيبات يطيب لأ
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ذات �ش������لة ما مبحتواها، فكثرياً ما ن�ش������مع 

أو كتاب  أو كتاب اأحمر ا أ�شود ا ب�ش������دور كتاب ا

أي�ش������اً يف هذا  اأخ�������رص، وعلى ه������ذا الغرار ا

�شود(  الع�رص ظهر ا�ش������طالح )ال�شندوق الأ

أو �ش������ندوق بالغ التحمل  وهو علبة �ش������ماء ا

ي�شجل تف�ش������يالت كل ناأمة يف الطائرة منذ 

حلظة اإقالعه������ا. وهو خري معني للمحققني 

عن������د وق������وع كارث������ة يف عملي������ة الط������ريان. 

وال�ش������ندوق برتقايل اللون خالف������اً لظاهر 

�شود وذلك بق�شد ت�شهيل الهتداء  ا�شمه الأ

أو داخل  ر�س ا اإليه يف م������كان الكارثة فوق الأ

البحر.

)د(
واإذا م�ش������ينا على ال�ش������عيد اجلغرايف 

والتاريخي يف هذا ال�شبيل بدت لنا ت�شميات 

أنه������ار كلها  كث������رية ملناط������ق ومدن وبح������ار وا

لوان، وذلك بق�شد  أ�ش������ماء الأ م�ش������تمدة من ا

عالم.  أ�ش������ماء الأ أي�ش������اً، ك�شاأن كل ا التمييز ا

أ�شهر هذه الت�شميات ما يعرف بالقارة  ومن ا

ن غالبية �ش������كانها  ال�ش������وداء، اأي اأفريقية، لأ

بي�س، وهو  أو ال�شمر، واجلبل الأ من ال�ش������ود ا

أبي�س.  ل������ب ويتوجه ثلج اأبدي ا قمة جبال الأ

بي�س املتو�شط  أي�شاً البحر الأ أ�شهرها ا ومن ا

الذي يتو�ش������ط الق������ارات الث������الث. وهناك 

�ش������يوي  حمر الذي يف�ش������ل الرب الآ البحر الأ

�شود الذي يقع  فريقي، والبحر الأ عن الرب الأ

�شفر ويقع يف  بني تركيا ورو�شيا.. والبحر الأ

اجلنوب ال�رصقي من الرب ال�شيني. ومن هذا 

القبيل اإطالق ا�شم ال�شاطئ الالزوردي على 

ال�شاحل اجلميل يف جنوب فرن�شا، والالزورد 

حجار  لون بني اخل�رصة والزرقة لنوع من الأ

�شل الكلمة الفار�شية  الكرمية تدل عليه يف الأ

)لجورد(. كذلك يقال اإن نهر النيل �ش������مي 

ن مياهه قريبة م������ن لون الكحل اأو  بذل������ك لأ

�شبغة النيلة وهي الزرقة القامتة. اأما رافداه 

لوان  أ�شماء الأ أي�ش������اً ا�ش������مني من ا فيحمالن ا

زرق ويلتقيان  بي�������س والنيل الأ هما النيل الأ

يف عا�ش������مة ال�ش������ودان عند قرنة اخلرطوم 

أو املقرن، ولي�ش������ا هما يف الواقع باأبي�س ول  ا

آ�شيا هو النهر  نهار يف ا اأزرق.. ولعل اأعظم الأ

�ش������فر، ويقع جنوبي ال�شني ومير بالقرب  الأ

من �شانغهاي. كذلك ثمة نهر كبري يف اأمريكا 

�ش������ود، وهو واحد  اجلنوبية ا�ش������مه النهر الأ

أنهار الربازيل، وقد حملت ا�ش������مه اأي�شاً  من ا

�ش������ود بولي������ة بارانا. وثمة  مدين������ة النهر الأ

جمهورية �ش������غرية يف اأوروبة الو�شطى تعرف 

�شود وكانت جزءا  با�ش������م جمهورية اجلبل الأ

من دولة يوغ�شالفيا �شابقاً.

 وثم������ة مدن عربية عديدة حتمل ا�ش������م 

أ�ش������هرها اأي�شاً يف ليبيا، و�شبيه  )البي�شاء(، ا

با�شمها يف هذا ال�شدد مدينة الدار البي�شاء 
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طل�شي. وثمة مدينة  املغربية على املحيط الأ

ا�ش������مها الزرقاء، وهي معروف������ة يف الدولة 

ردني������ة، وكذل������ك غلب عل������ى تون�س نعتها  الأ

أم������ا مدينة حلب العريقة  بتون�س اخل�رصاء. ا

أي�ش������اً بلقبها »ال�شهباء« ب�شبب غلبة  فتعرف ا

أبنيتها  لون ال�شهب القريب من البيا�س على ا

احلجري������ة الفريدة، وقيل: بل ال�ش������هباء لون 

البق������رة البي�ش������اء التي كان النب������ي اإبراهيم 

اخللي������ل يحلبه������ا كل م�ش������اء يف �ش������فح قلعة 

حلب ويت�ش������دق به������ا على امل�ش������اكني الذين 

كانوا يتن������ادون لدى روؤيته مهللني: لقد حلب 

ال�شهباء...

ومن اأعرق الت�شميات يف هذا ال�شدد يف 

�شود،  �ش������الم ومقد�ش������اته احلجر الأ تراث الإ

وقد جاء يف ال�شرية النبوية اأن حممد بن عبد 

أيه ال�شديد يف كيفية اإعادته اإىل  اهلل اأبدى را

مكان������ه يف الكعبة بعد ترميمها، وكان �ش������اباً 

أنئذ- باأن يو�شع يف ردنه ويحمله جميع من  ا

كان������وا يف الكعب������ة بع������د اأن اختلفوا يف ذلك 

مر بينهم. اإنه حجر بركاين �شلد  فح�ش������م الأ

اأمل�س، لمع �شديد ال�شواد، وهو حمفوظ يف 

جتويف داخ������ل البيت العتي������ق، وتقبيله من 

أو بعيد جزء من منا�ش������ك احلج اإىل  قري������ب ا

بيت اهلل احلرام يف مكة املكرمة.

وقدمياً كان ق�رص اخلليفة معاوية، ويقع 

جنوبي دم�ش������ق يدعى ق�رص اخل�رصاء. ومن 

قبل ذلك العهد كان ق�رص ك�رصى الفار�ش������ي 

بي�س، وهو م�شهور  يعرف با�ش������م الق�رص الأ

يوان، وبقاياه ماثلة يف بلدة املدائن  با�ش������م الإ

بالع������راق. وقد ذكره البحرتي يف ق�ش������يدته 

ال�شينية فقال:

حـــــــــــ�ـــــــــــرَت رحـــــــــــلـــــــــــي الـــــــهـــــــمـــــــوم

عن�سي املـــدائـــن  اأبــيــ�ــص  اإىل  فــوجــهــت 

بي�������س  وه������ذه الت�ش������مية اأي الق�������رص الأ

تذكرن������ا يف ه������ذا الع�رص احلا�������رص بالبيت 

بي�س، وه������و مقر رئي�������س اجلمهورية يف  الأ

مريكية، ولعل النا�������س اأطلقوا  العا�ش������مة الأ

م������ر لبيا�س لونه،  عليه هذا ال�ش������م اأول الأ

ثم �ش������اعت الت�شمية حتى غلبت عليه، ويبدو 

أنه لي�س له من البيا�س �ش������وى هذا الطالء  ا

زرق  �ش������ود والتع�شب الأ الظاهر، فاحلقد الأ

يغلبان على حكامه، وقد اأطلق النكليز على 

ال�ش������ارع املوؤدي اإىل مباين وزارات احلكومة 

بي�س وهو مواز لنهر  يف لندن ا�شم ال�شارع الأ

)التيم�س(، كما اأطلقوا ا�شم القاعة البي�شاء 

White Hall عل������ى به������و الجتماعات يف 
مقر رئا�شة احلكومة الربيطانية.

ومن املعهود يف حياتنا اأن الليايل يف هذا 

الكون �ش������وداء اللون، وبهذا ال�شواد احلالك 

زل و�شوف ي�شفونها  و�شفها ال�شعراء منذ الأ

بد غري اأن من غرائب الطبيعة يف بع�س  اإىل الأ

ر�س ما ي�ش������مى بالليايل البي�س،  اأطراف الأ
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اإذ ت�ش������اهد هذه الليايل يف املناطق ال�شمالية 

أوروب������ة واأمريكة القريب������ة من القطب،  من ا

أقاليم رو�ش������ية وكذلك يف اأعايل  ففي بع�س ا

فنلندا والرنويج واآل�شكا... تكاد تبقى ال�شم�س 

معظم اليوم يف ال�ش������ماء م������ن دون اأن تغيب 

فق اإل �ش������اعات قليلة، وهي حتى يف  وراء الأ

ه������ذه احلال ل تغو�س كثرياً يف جهة الغرب، 

فيبقى �شعاعها متناثراً يف اجلو، ما يحول 

دون حلول ظ������الم دام�س. ويحدث ذلك مرة 

�شبوع الثالث من  يف بداية كل �شيف خالل الأ

�شهر حزيران )يونيو( حني يبلغ النهار اأق�شاه 

وي�شتمر زهاء ع�رصين �شاعة، على حني يق�رص 

أدناه فال يتعدى �ش������ويعات قليلة.  الليل حتى ا

أو  ومن هنا غلب عل������ى هذه الليايل البيا�س ا

�رصاق، فعرفت بالليايل البي�س. الإ

على اأن الليلة البي�شاء بدللتها املجازية 

يف ع������رف الب�������رص ه������ي املفعمة بال�ش������عادة 

والهناء. ومن املعهود لدى ال�ش������عراء ذكرهم 

يام ال�ش������وداء  الليايل البي�ش������اء يف مقابل الأ

حزان. ومن هذا القبيل  املثقل������ة بالهموم والأ

ندل�شي ابن زيدون ي�شف ما  قول �شاعرنا الأ

مر بعد �شدود حبيبته ولدة عنه،  آل اإليه الأ ا

أ�شى:  حني راح يخاطبها مبرارة وا

ـــفـــقـــدكـــم اأيـــــامـــــنـــــا فـــغـــدت حـــــالـــــت ل

ــًا لــيــالــيــنــا ــــودًا، وكـــانـــت بــكــم بــيــ�ــس �ــــس

أيام  دبي قولهم ا ومث������ل ذلك يف التعبري الأ

غراء وهي البي�ش������اء اأي امل�رصقة ملا تنطوي 

عليه من بهجة و�رصور.

)هـ(
م�سطلحات الع�رَ:

ومع التقدم احل�ش������اري اأخ������ذت اأهمية 

لوان تتنامى يف حياة املجتمعات املعا�رصة،  الأ

وغ������دا كث������ري منه������ا ينط������وي عل������ى دللت 

واإيحاءات جمة. ففي منا�ش������بات الفرح بات 

بي�س  عراف امل�شتحبة اإهداء الورد الأ من الأ

أي�شاً اإهداء  دللة على ال�ش������فاء والطهر، وا

حم������ر تعبريا عن الهي������ام واحلب.  ال������ورد الأ

كذل������ك اأ�ش������بح م������ن التقالي������د الجتماعية 

البهيجة اأن ترتدي العرو�س احللة البي�ش������اء 

ليلة زفافه������ا، على حني يح�ش������ن بالزوج اأن 

أو �ش������وداء. وقد  يظهر يف بزة دخانية قامتة ا

علل بع�������س الظرفاء ذلك ب������اأن العري�س اإذ 

يرتدي البزة ال�ش������وداء فاإنه يعرب عن احلداد 

وانق�شاء عهد العزوبية. 

دارية احلديثة اإزاء  وقد توخت النظم الإ

تكاثر الوثائق وال�ش������كوك وامل�ش������تندات اإىل 

أو ال�شائع  لوان على الهام ا أ�ش������ماء الأ اإطالق ا

منها، تي�ش������رياً عل������ى النا�س واخت�ش������اراً يف 

الت�ش������مية. فالبطاقة اخل�رصاء يف الوليات 

قامة والعمل، وهي  املتحدة تعني وثيق������ة الإ
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تقارب وثيقة اجلن�شية. والبطاقة الزرقاء يف 

فرن�ش������ا هي البطاقة امل�رصفية، التي متكن 

آلياً من اأي مكان كما  حاملها من �شحب املال ا

تتي������ح له اأن ينفق عند اإبرازها ما ي�ش������اء من 

دون اأن يحمل مالً. والبطاقة ال�شفراء تعني 

يف اأنظمة املباريات الريا�ش������ية اإنذار احلكم 

ملن يخالف مبادئ اللعب ويعرقل �ش������ريه، اأما 

�ش������د وتعني  البطاقة احلمراء فهي اللغة الأ

�شاءته البالغة. وبع�س  طرد الالعب نتيجة لإ

الف������رق العاملية يف لعبة ك������رة القدم اتخذت 

ألوان������ا متيزه������ا من �ش������ائر الفرق  لنف�ش������ها ا

فلبا�س فريق الربازيل اأ�ش������فر واإيطاليا اأزرق 

أو برتقايل.  واجلزائر اأخ�رص وغ������ريه اأحمر ا

ندية  أي�ش������اً ين�شحب على الأ والتلوين نف�شه ا

العربية حيث اختار نادي احلرية ال�ش������وري 

آثر نظريه  لفريقه الل������ون الأخ�رص على حني ا

حمر. نادي الحتاد اللون الأ

وعلى هذا ال�ش������عيد التنظيمي يف اإدارة 

حركة ال�شري ا�ش������طلحت املوؤ�ش�شات يف هذا 

�شارات املعتمدة  الع�رص على جمموعة من الإ

لوان لتنظيم مرور و�شائل املوا�شالت،  على الأ

من �ش������فن وطائرات وقطارات و�ش������يارات، 

أي�ش������اً يف مداخل  اإ�ش������افة اإىل اعتماده������ا ا

العمارات واملرائب واملتاحف وال�ش������المل.. اإذ 

حمر منع املرور دفعاً للخطر  يعن������ي اللون الأ

أو ت�ش������ادم.. كم������ا يفيد اللون  نتيجة ده�س ا

الربتق������ايل التحذي������ر من خط������ر حمتمل اأما 

اللون الأخ�رص في�شري اإىل اأن الطريق �شالك، 

وال�ش������ري اآمن. ومن متممات ذل������ك التنظيم 

الدقي������ق يف ديار الغ������رب اأن يحمل مكفوف 

الب�رص ع�ش������اً بي�ش������اء، متيزه خالل �ش������ريه 

خري������ن اإليه-راجلني  بق�ش������د لفت انتباه الآ

وراكبني– فيعطى اأف�ش������لية اجتياز الطريق، 

حتى مير بي�رص و�ش������الم. وهذه من دون �شك 

ظاهرة ح�شارية....

ويف عا�ش������مة الفاتي������كان باإيطاليا حني 

يعت������زم الكرادلة اختيار خلف للبابا الراحل، 

بواب  يجتمعون يف خلوة تامة ويو�ش������دون الأ

م������ن دونه������م مدة ق������د تطول، ث������م ي�رصعون 

يف حماولت الت�ش������ويت، وجم������وع املوؤمنني 

الكاثولي������ك يف اخل������ارج يرتقب������ون النتيجة، 

قب������اب  اإح������دى  اإىل  �شاخ�ش������ة  وعيونه������م 

بي�س من  الفاتيكان، فاإذا ما خرج الدخان الأ

اأعلى القاعة هللوا، وا�شتب�رصوا بت�شنم البابا 

اجلديد كر�شي البابوية...

❁    ❁    ❁

يف نهاي������ة املطاف، يبدو لنا جلياً اأن عامل 

رجاء رحي������ب اجلنبات.  ل������وان وا�ش������ع الأ الأ

ن�ش������ان، بتطلعه ال������ذي ل يفرت وطموحه  والإ

ال������ذي ل يح������د، ما�س يف ولوج ه������ذا العامل 

اإىل جانب �ش������ائر العوامل، يتفاعل معه ويغني 
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لوان توا�ش������جت مع حياة  به وج������وده. اأن الأ

ن�ش������ان وتوغل������ت يف فكره ونف�ش������ه. وكان  الإ

ألفاظه وعباراته،  اأن ظه������ر اأثرها جلي������اً يف ا

فاكت�شبت هذه مدلولت جديدة، قد لتبدو 

أو  ألفاظها، لول القرينة ا معانيها يف ظاه������ر ا

حاطة ال�ش������ابقة باأ�رصار اللغة وخ�شو�شية  الإ

�شلوب. الأ

فلون البيا�س يعني يف عرف النا�س بوجه 

عام الطهر والنقاء واخلري وال�ش������الم، فهذا 

أبي�������س القلب، اأي طيب العن�رص، نقي  امروؤ ا

ال�رصي������رة، خال من احلق������د واللوؤم. والعرب 

أبي�س الكب������د، لعتقادهم اأن  أي�ش������اً: ا تقول ا

حقاد. وقولهم:  الكبد موطن ال�ش������غائن والأ

»بّي�������س اهلل وجه������ه« ينطوي عل������ى دعاء له 

بالفالح يغدو مرفوع الراأ�س ويحظى بتقدير 

أي�ش������اً: »له علينا يد بي�شاء«،  النا�س وقولهم ا

اأي ف�شله علينا ل يجحد، ونعمته م�شكورة. 

ومن هذا القبيل اأن يو�شف املرء باأن »�شفحته 

بي�شاء« اأي ما�شيه نظيف، و�شجله خال ما 

أتته النعمة  أبي�س اأي ا ي�ش������ني ويعيب. وحظه ا

واأ�ش������ابه اخلري م������ن حيث ليحت�ش������ب. اأما 

الكذبة البي�شاء، فهي املمازحة التي لتورث 

ّاً، وقد تثري بهجة وتنقذ  اأذى ول تلحق �������رصُ

بي�س، وهو  من ح������رج. كذلك النق������الب الأ

قل������ب نظام احلكم ال�ش������ائد يف بلد، من دون 

أو اإراقة دم. حاجة اإىل عنف ا

غ������ري اأن البيا�س قد يخ������رج عن دللته 

املعهودة، فيعني يف النادر، �شفة غري م�شتحبة 

مثل: ابي�شت عيناه حزنا، اأي علتهما غ�شاوة، 

فكّل ب�رصه من فرط البكاء... والبيا�س بوجه 

عام م�شتحب يف كل جمال اإل يف الراأ�س، كما 

اأن ال�ش������واد مكروه يف كل �شيء اإل يف الراأ�س 

اأي�شا. ويف ال�ش������عر العربي روائع من املعاين 

وال�شور يف هذا املو�شوع.

اأما ال�ش������واد، وهو عك�س البيا�س، في�شري 

جمال اإىل دللت م�ش������ادة، اإذ يقال اإنه  بالإ

أ�شود  أ�ش������ود القلب، اأي قا�س حقود لئيم.. وا ا

أنه خا�رص  الوجه ويراد به على �ش������بيل املجاز ا

منبوذ بعد انك�ش������اف طويته وافت�شاح اأمره. 

أ�ش������ود، اأي يفوته اخلري والنجاح على  وحظه ا

�ش������ود هو خرب  أبه و�ش������عيه واخلرب الأ رغم دا

�شود،  ال�شوء، ومثله الفتنة ال�شوداء، والفقر الأ

وا�ش������ودت الدنيا يف عيونه، اأي �شاقت عليه 

ال�ش������بل ومنافذ العمل وفر�س ال�شعي، حتى 

أن������ه يف ظ������الم، فغلب علي������ه الياأ�س. ومثل  كا

ذلك اأن يقال راودته اأفكار �ش������وداء، اأي غلبه 

الت�ش������اوؤم والهم واأخذ يهم ب�ش������لوك الدروب 

الوعرة ويتوهم اأموراً �شيئة.

لوان يف  وعلى �شعيد اآخر جند ل�شائر الأ

حمر، اإذ  ف������ن التعبري حيزاً اآخر، كالل������ون الأ

يقال احمرت عينه، اأي بدا فيها ال�رص والتمع 

أذاه وبط�ش������ه. واحمر  ال�رصر، وبات يخ�ش������ى ا
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وجه������ه، اأي عراه اخلجل واحلي������اء... وثمة 

أ�ش������اليب التعبري  ألوان اأخ������رى لحتظى يف ا ا

لوان،  بحيز كبري بالن�شبة اإىل ما ذكرنا من الأ

وهي تدور حول الزرقة واخل�رصة وال�شفرة، 

وم������ا اإليه������ا، كاأن يقال: »ب������الوي زرقاء« اأي 

�شديدة الوطاأة، كما يقال: »اإن عظمه اأزرق«، 

أو يقال:  اأي بالغ احلقد، �ش������ديد التع�شب. ا

»يالها من ابت�شامة �شفراء« اأي تنطوي على 

املك������ر واخلبث و�ش������وء الطوي������ة. وقد ينعت 

�ش������فر، وي�شار به اإىل ا�شتفحال  الوباء باأنه الأ

�ش������ود للطاعون  الكولريا، كما يقال الوباء الأ

الذي يحمل املوت الزوؤام... والكتب ال�شفراء 

تعبري خا�س باللغة العربية، وهو ا�ش������طالح 

حمدث يراد به كتب الرتاث القدمي، ول�شيما 

العل������وم التقليدي������ة املوروثة كاللغ������ة والدين 

والفق������ه والتف�ش������ري والنح������و والت�رصيف... 

وذلك بق�شد التمييز بينها وبني �شائر العلوم 

أبي�س  احلديثة التي باتت تطب������ع على ورق ا

�شفر الفاقع...  نا�ش������ع، يغاير ذلك الورق الأ

أم������ا املائدة اخل�رصاء، فه������ي طاولة القمار،  ا

وتغط������ى عادة بقما�س اأخ�رص، وذلك للتمويه 

مل الكاذب يف نف�س املقامر  وبعث م�شاعر الأ

باحل�ش������ول على مال �رصي������ع ووفري، على اأن 

ارت������داء اجلراح������ني ثياباً خا�ش������ة خ�رصاء 

أثناء العمل يق�شد به توليد الثقة يف نفو�س  ا

املر�شى والرجاء بالربء وال�شفاء.

أي�ش������اً على  وثمة عبارات اأخرى معتمدة ا

لوان �ش������اع اأمرها بني النا�س، ول�شيما يف  الأ

جمال املال والقت�ش������اد، من اأهمها: ال�شوق 

ال�ش������وداء، اأي تعامل النا�س �رصا يف م�شمار 

نظمة ال�شائدة،  ال�ش������لع والعمالت، خالفاً لالأ

وكاأنه������م يجو�ش������ون يف الظ������الم بطرق غري 

�رصعية وال�ش������ائد يف البور�شة لفظ الأخ�رص 

�شفر اأي عملة يوان  مريكي والأ اأي الدولر الأ

ال�ش������ينية. ومن هذا القبي������ل ذيوع عبارات 

م�شتحدثة، خرجت من احلقيقة اإىل املجاز، 

همية عل������ى معانيها  لت�ش������في مزيداً من الأ

�ش������ود اأي الفحم  �ش������لية، مثل: الذهب الأ الأ

يام. والذهب  احلجري والنفط يف ه������ذه الأ

هميته القت�ش������ادية يف  بي�س اأي القطن لأ الأ

حم������ر اأي الزعفران وهو  الع������امل والذهب الأ

نبتة نفي�شة تتفتح عن زهريات عطرة منكهة. 

وما ذلك كله اإل ت�شبه مبعدن الذهب الثمني 

�شفر... وهو الذهب الأ

و�ش������فوة القول اإن ه������ذا الع�رص املتفجر 

ي�شهد باطراد ازدهارا تكنولوجيا مل ي�شبق له 

أي�شاً تقدم يف العلوم الفيزيائية  مثيل، يواكبه ا

خرى التي ازداد  والكيميائية والتطبيقية الأ

لوان غنى وتنوعاً. وكان اأن  بف�ش������لها عامل الأ

ن�ش������ان احلديث راح يلح يف اإثراء عي�ش������ه  الإ

لوان، وذلك من  واإمتاع ب�رصه ب�ش������حر تلك الأ

زياء، واأ�ش������ناف الطعام  لب�ش������ة والأ خالل الأ
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ن�سان لوان لدى الطبيعة والإ عامل الأ

وال�رصاب، و�شا�ش������ات ال�ش������ينما والتلفزيون، 

واأجه������زة الت�ش������وير وال�ش������يارات، وجدران 

أثاث املنازل اإن اللون من�رصب داخل  الغرف وا

عقولنا ويف حنايا نفو�ش������نا، ملتحم مبختلف 

اأمزجتنا واأذواقنا و�ش������ار يف جممل تقاليدنا 

وعاداتن������ا... وغ������ري ذلك ما ل ين�ش������ب له 

أبعاده،  معني يف ه������ذا العامل الذي ل ت�ش������رب ا

ولحتد اآفاقه.

أنها عامل  ل������وان ا وبعد، لعل اأهم �ش������مة لالأ

رجاء، وهي لكرثتها البالغة  رحيب ف�ش������يح الأ

أب������ى على  ح�ش������اء، وتتا ت�شتع�ش������ي عل������ى الإ

احل�رص. وهكذا فالكلمات على كرثتها لبد 

نها متناهية، وهيهات اأن يكون  لها اأن تنفد لأ

ن  لوان كافة، لأ بو�شع اللغة اأن ت�ش������توعب الأ

ل������وان وما اأعجب اأمرها، غري متناهية يف  الأ

الكون واحلياة.
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أنتج خاللها كتب������ه الهامة  بالفل�س������فة الت������ي ا

)العلم والعامل احلديث( و)فل�سفة ال�سريورة( 

أذاع فيها فل�س������فة  فكار( التي ا و)مغامرات الأ

أ�سا�س الكت�سافات  ميتافيزيائية قائمة على ا

والبتكارات العلمية التي اطلع عليها، واأخريا 

م باجتاه الدين، وكتب يف علم الالهوت  تق������دَّ

ال�س������ريوري. ومن منظور فك������ري عام، فاإن 

الكثريين مم������ن ميتلكون طاق������ات اإبداعية، 

وق������درات على تطوير ذواته������م من الداخل، 

أُخ������رى، ب�رصف  يتقدم������ون م������ن مرحلة اإىل ا

أو �س������عراء  النظ������ر عن حقيق������ة كونهم كتابا ا

التحرري  نكليزي  الإ فال�س������اعر  وفال�س������فة، 

 )1821-1795( John Keats جون كيت�س

م من درا�س������ة العلوم املتنوعة، وحتديداً  تقدَّ

الطب الب�رصي، اإىل كتابة ال�سعر الذي انطوى 

على اأفكار جمالية واأخالقية وميتافيزيائية. 

مل������اين فريدريك  ومما اأعلنه الفيل�س������وف الأ

-1844( Friedrich Nietzsche نيت�سة

مكانية العلمية،  1900( الذي انطوى على الإ

ا باملعنى احلريف للكلمة،  من دون اأن يكون عاملمِ

أنه تقدم م������ن املعرفة العلمي������ة اإىل املعرفة  ا

عظم �ساأنا، واإىل ابتكار نظرية  الفل�س������فية الأ

ب�س������اأن القيم واملعرفة والعامل، واأكرث من هذا 

فاإنه ينتقد العاملمِ الذي يكتفي بالعلم، ويعتقد 

ر عدم  أنه فيل�سوف الواقع احلقيقي، وهو يقرِّ ا

ألفرد نورث  اإمكانية كون الفل�س������فة علم������ا، وا

وايتهد مل يقدم علما فل�ش������فيا، بل ا�شتفاد من 

البتكارات والتطورات العلمية يف بناء �رصح 

نظامه الفل�شفي. وما يقرره الكاتب ال�شويف 

اللبناين جربان خليل جربان )1931-1883( 

يف اإح������دى خواط������ره، اأن التط������ور الطبيعي 

لدى الكائ������ن الب�رصي، ينبغي ل������ه اأن يرتقي 

من املعرفة احل�شية اإىل املعرفة العلمية فاإىل 

الفل�ش������فة، واأخرياً اإىل الدين اأي املاورائيات 

قرار تقليل من �ش������اأن  املعقول������ة، ويف هذا الإ

العلم والفل�شفة ل�شالح الدين، وهو ما يعني 

ألفرد نورث  أنن������ا اأمام اإ�ش������كالية جتاوزه������ا ا ا

وايتهد باقتدار اأكرب، فالتقدم من الفل�ش������فة 

امليتافيزيائية اإىل علم الالهوت ال�ش������ريوري، 

ول،  اأبقى عليه باعتباره فيل�شوفا يف املقام الأ

أنه يف قرارة نف�شه  ولي�س هناك من يفرت�س ا

آخ������ر. ورمبا يكون  رجل دين قبل اأي �ش������يء ا

التق������دم م������ن مرحلة التفكري الريا�ش������ي اإىل 

مرحل������ة التفكري العلمي فالتفكري الفل�ش������في 

اأخ������رياً، اأرفع �ش������اأنا من التق������دم من مرحلة 

جمالي������ة اإىل مرحلة اأخالقي������ة فاإىل مرحلة 

اإمياني������ة ماورائية، على طريقة الفيل�ش������وف 

الدامنارك������ي الوج������ودي �ش������ورن كريكجارد 

 .)1855-1813(  Soren Kierkegaard
أننا اأمام فل�ش������فة وجودية  وعل������ى الرغم من ا

اأ�ش������يلة، فاإن جتاوز النظرات التقليدية من 

ناحية تطبيقية عملية، واإف�شاح املجال اأمام 
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انطالقات الفكر، وات�ش������اع اأفقه، وارتقائه، 

�شكاليات الناجمة عن  وجتاوزه لل�شلبيات والإ

الفكر التقليدي ال�ش������كوين، اإمكانية ي�شتطيع 

ألفرد نورث وايتهد حتقيقها، ويق�رصِّ  اأمثال ا

عن اإدراكها فال�ش������فة كالدامناركي �ش������ورن 

كريكج������ارد، وكت������اب اأخالقي������ون ماورائيون 

كاللبناين جربان خليل جربان، والرو�شي ليون 

 ،)1910-1828( Leo Tolstoy تول�شتوي 

 Paulo Coelho والربازيل������ي باولو كويلهو

يف رواية )اخليميائي(.

�شارة اإليه اأن الفيل�شوفني  وما جتدر الإ

ألفرد نورث وايتهد وبرتراند را�ش������ل اللذين  ا

ا�ش������رتكا يف كتاب������ة )مب������ادئ الريا�ش������يات( 

افرتق������ا من الناحية الفل�ش������فية، على الرغم 

من تقدمهم������ا يف البداية باجت������اه الواقعية 

ألفرد نورث وايتهد  اجلديدة، وما يقال اأن ا

انتقد اعتناق برتراند را�شل للمذهب ال�شلمي 

Pacifism الذي اأدى اإىل اعتقاله، من دون 
اأن يكون داعية من دعاة احلرب من الناحية 

بدي،  ولية، بل داعية م������ن دعاة التغري الأ الأ

ويف الوقت ذاته انتقد برتراند را�ش������ل اجتاه 

فالطوين، واعتقاده  ألفرد نورث وايته������د الأ ا

 .Panpsychism الكلي  النف�شي  باملذهب 

أث������ر ه������ذا الفيل�ش������وف  ح������وال تا ويف كل الأ

فالطونية، واأعل������ن اأن تاأثري  نكلي������زي بالأ الإ

-427( Plato الفيل�شوف اليوناين اأفالطون

وروبية، اأقوى من  347 ق.م.( على الفل�شفة الأ

أي�شاً اهتم  تاأثري اأي فيل�ش������وف يوناين اآخر، وا

-384( Aristotle أر�ش������طو ا بالفيل�ش������وف 

322 ق. م.(، وحتدي������داً باعتناق������ه املذهبني 

العقل������ي والتجريب������ي، ويف اإط������ار فل�ش������فة 

ر�شطوطالي�شي يف  أ الأ ال�ش������ريورة اهتم باملبدا

القوة والفعل. والالف������ت اأن اتهام اأفالطون 

للمعرفة احل�ش������ية باأنها متموج������ة ومتقلبة 

ومتغرية وغ������ري يقينية، اأملت عليه العرتاف 

باملعرفة املاورائية اليقينية التي ت�ش������م املثل 

أ�ش������ها ُمثل اخلري  املعقول������ة الفعلية، وعلى را

أنها  ه������م من ه������ذا ا واحل������ق واجلم������ال، والأ

اأملت علي������ه اإنكار املذه������ب التجريبي، ويف 

تلك احلقبة م������ن التفكري الفل�ش������في، تقدم 

املذه������ب التجريب������ي Empiricism على 

أبرزهم الفيل�ش������وف  اأيدي ال�ش������كوكيني ومن ا

 Sectus Empricus ش������كتو�س اإمربيكو�س�

أر�ش������طو باملذهب  )200-250(، واإن اهتمام ا

أنه ما من ا�ش������طراع بني  التجريب������ي، عنى ا

الوقائع احل�ش������ية وامليتافيزياء الكونية. ويف 

ألفرد نورث وايتهد اأن املُثل  حوال راأى ا كل الأ

فالطونية لي�شت فعلية بل جمرد اإمكانيات  الأ

أنه تاأثر  أي�ش������ا يبدو ا مو�ش������وعية خال�شة، وا

متاما بالفيل�ش������وف اليون������اين هرياقليطو�س 

Heraclitus )544-483 ق. م.( وفل�شفته 
يف ال�ش������ريورة، واأعلن اأن فل�ش������فة ال�شريورة 
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أن�شاأها، اإمنا هي قراءة حديثة لفل�شفة  التي ا

هرياقليطو�س يف الفي�س Flux وال�شريورة 

Becoming بناء على الكت�شافات العلمية 
فكار الهامة  أيام������ه. ومن الأ التي ظهرت يف ا

نكلي������زي فكرتي اخللق  لدى الفيل�ش������وف الإ

Creativity واحَل������َدث Event الذي هو 
اإدراك Prehension. والواق������ع اأن مفهوم 

احلدث يحت������ل يف نظامه الفل�ش������في مكانة 

أ�شبه ما يكون باملوناد الروحي  جوهرية، وهو ا

ملاين غوتفريد  الذي تكلم عنه الفيل�شوف الأ

 Wilhelm Gottfried فيلهل������م ليبنيت������ز

أي�ش������ا ثم������ة  Leibnitz )1646-1716(، وا
بداعية  تطابق اإىل درجة كبرية بني الدفعة الإ

نكليزي، واجلوهر  اخلالقة لدى الفيل�شوف الإ

له������ي لدى الفيل�ش������وف الهولن������دي باروخ  الإ

-1632(  Baruch Spinoza �ش������بينوزا 

�شافة اإىل هذا تاأثر بالفيل�شوف  1677(، وبالإ

 Henri بريج�ش������ون  ه������رني  الفرن�ش������ي 

Bergson )1859-1941(، واعتن������ق كمثله 
فك������رة الديناميكي������ة اجلذري������ة يف احلي������اة 

مر  وموجوداتها، وافرتق عنه عندما يتعلق الأ

نكليزي يتكل على  باحلد�س، فالفيل�شوف الإ

العقل، واحلد�س يك�ش������ف له عقالنية العامل، 

يف الوقت الذي يتكل فيه هرني بريج�ش������ون 

على احلد�س، ويرف�س اأن يكون العقل قادرا 

عل������ى اإدراك احلقائ������ق اجلوهرية، وبالطبع 

يبق������ى الفارق كبريا بني مفهوم احلد�س لدى 

الفيل�شوفني.

ألفرد نورث  أثنى ا وفيما يتعلق بالفل�شفة، ا

أنه  أ�شار اإىل ا وايتهد على التفكري الفل�شفي، وا

قائم على التجريدات، واأن مهمة الفيل�شوف 

فكار  وىل نقد التجريدات واختبارها، فالأ الأ

الت������ي يعتربها العلماء مبادئ عليا، قد تكون 

أي�ش������ا يدفع النط������واء على  غ������ري دقيقة، وا

ن������ة، اإىل اإغفال حقائق وفرية،  جتريدات معيَّ

أي�ش������ا  واإىل ت�ش������لب عقلي، وتراجع ثقايف، وا

اأكد اأن حدو�س العلماء اأقل �شاأنا من حدو�س 

الفنانني، والعبقريات الدينية، واأن احلدو�س 

الفل�ش������فية ينبغي لها اأن تتجاوب معها، وما 

من اإ�ش������ارة اإىل اإمكاني������ة وجود �رصاع ما بني 

الفل�شفة والدين، اأو بني الفل�شفة والفن، واأي�شا 

يوؤدي اإغفال التفكري الفل�شفي وا�شتبعاده من 

ال�شياق الجتماعي، اإىل ظهور نُظم متنوعة 

من دون رقابة فاعلة من العقل، واأكرث من هذا 

أم������ام الوقائع القائمة،  اإىل ا�شت�ش������الم العقل ا

أم������ام انحدار على درجة  أننا ا وه������و ما يعني ا

ألفرد نورث  من اخلط������ورة. والعقالنية وفق ا

وايتهد حقيق������ة واقعة، فالروؤية احلد�ش������ية 

املبا�رصة تقررها، وتك�ش������ف اأن العامل حمكوم 

بقوانين������ه املنطقية، وبان�ش������جامه اجلمايل، 

والعقالني������ة جتعل التقدم العلم������ي اإمكانية 

قائم������ة. وما ي�ش������رتعي الهتم������ام هنا، اأن 
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 Arthur آرثر �شوبنهاور ملاين ا الفيل�شوف الأ

اأدرك   )1860-1788(  Schopenhauer
بالروؤية احلد�ش������ية املبا�رصة لعقالنية العامل، 

وات������كل على املعارف العلمية من اأجل اإعالن 

رادة  اعتقاداته الفل�ش������فية، والرتويج لها، فالإ

رادة  والإ امليتافيزيائي������ة لعقالنية،  الكونية 

الب�رصي������ة لعقالنية، والعقل قادر على وقف 

رادة، واملعان������اة الناجمة عنها،  اإم������الءات الإ

واإي�شال املرء اإىل اخلال�س عرب طريقي الفن 

ف املعاناة، واأخالقيات الزهد التي  الذي يُلطِّ

تقدر على اإبطالها متام������ا. والعقالنية وفق 

ألفرد نورث وايتهد ت�شتدعي اأي�شا النطالق  ا

، واملوجودات 
ِّ

من الت�ش������ال بالواقع املتع������ني

الفعلي������ة، واملذهب التجريبي ذاته، ي�ش������بح 

�ش������مل  قائما داخل نطاق املذهب العقلي الأ

ملاين  من������ه، وهو على مث������ال الفيل�ش������وف الأ

 Edmund Husserl اإدمون������د هو�������رصل 

ُ التجرب������ة عل������ى  )1859-1938( ل يق�������رصمِ

أ�ش������ار اإليه  املعرفة احل�ش������ية وحدها. وما ا

أي�ش������ا، اأن املنه������ج العقلي الفل�ش������في قادر  ا

بالفع������ل على نقد التجري������دات، واأن مناهج 

العلوم الطبيعية، وتعميماتها التجريبية، غري 

قادرة على حتقيق هذا الهدف، فالفيل�شوف 

أبدا اأن ي�ش������ري وف������ق النظام  ل ينبغ������ي ل������ه ا

الذي يفرت�ش������ه منهج علمي طبيعي، واأي�شا 

يبدو اأن اإقام������ة فل�ش������فة ميتافيزيائية على 

أ�شا�س التاريخ غري �شائب، فالتاريخ يفرت�س  ا

ميتافيزياء كامنة وراءه، ورمبا اأمكن الدعاء 

�شارة ل تتوافق متاما مع فل�شفة  باأن هذه الإ

ملاين جورج فيلهلم فريدريك  الفيل�ش������وف الأ

 George Wilhelm Friedrich هيغل 

ألفرد  Hegel )1770-1831(. واأمام تقدم ا
ن������ورث وايتهد باجت������اه الواقعي������ة اجلديدة، 

وتوحي������د العنا�رص املادي������ة واملثالية، واأخرياً 

باجتاه نوعية حداثية من املثالية املو�شوعية 

�شل الفيل�ش������وف اليوناين  أن�ش������اأها بالأ التي ا

اأفالطون، فاإنه انتقد املذهب املادي، ورف�س 

اأن تكون جزيئات املادة معزولة بالكامل عن 

بع�ش������ها البع�س، واأن ت�ش������ل بينها عالقات 

مكاني������ة زماني������ة خارجي������ة، خال�ش������ة وغري 

كيفية.

ويبدو اأن اإنكار اأفالطون للمعرفة احل�شية 

الباطل������ة، واعرتافه باملعرف������ة امليتافيزيائية 

اليقينية فقط، قد دع������اه اإىل اإنكار املذهب 

نكار قد �ش������يطر على  التجريبي، واأن هذا الإ

عل������م الاله������وت الديني ال������ذي ورث الفكر 

أ�شا�ش������ا فل�شفيا للدين،  فالطوين، واأوجد ا الأ

وهكذا ف������اإن عودة هذا املذه������ب التجريبي 

يطايل جاليليو جاليالي  على اأيدي علماء كالإ

 )1642-1564(  Galelio Galilei
تراف������ق مع عداوة علم الاله������وت الديني ملا 

اعت������ربه اجتاه������ا ماديا، وانتقادا �ش������افرا ملا 
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اأ�ش������بح يف ُع������رف اجلميع 

اعتقادات م�ش������تقرة واإلهية 

الطاب������ع. وثم������ة دليل على 

يط������ايل اأبقى  اأن الع������امل الإ

عل������ى اعتقاداته الالهوتية 

املذه������ب  واأن  التقليدي������ة، 

اأحياه،  ال������ذي  التجريب������ي 

اتخذ بُع������داً مادياً اأدى اإىل 

ارتب������اط التق������دم العلم������ي 

باملذهب امل������ادي، باأكرث من 

املثايل،  باملذه������ب  ارتباطه 

أو باأخرى يبدو  وبطريق������ة ا

اأن هن������اك ارتكا�ش������اً مادياً 

علمي������اً جت������اه العتقادات 

الثابت������ة التي بنى ال�ش������ياق 

أركان������ه على  ا الجتماع������ي 

اإ�ش������ارة  أ�شا�ش������ها، وما من  ا

ألفرد نورث وايتهد  اأوردها ا

اأفالطون  أث������ريات  تا ب�ش������اأن 

ال�ش������لبية جراء اإنكاره للمذه������ب التجريبي، 

والالفت اأن اأر�شطو الذي احتفى باملذهبني 

العقلي والتجريبي، احتل موقع اأفالطون يف 

علم الالهوت الديني، وعندما ظهر جاليليو 

أر�ش������طو  جالي������الي كان ه������ذا العلم يرى يف ا

فيل�ش������وفاً اإلهيا، ومع هذا فاإن جمودا �شامال 

طراأ على املذهبني متاما، وهو ما عنى تلقائيا 

فالطوين بقي كامنا، واأن انتقال  اأن التاأثري الأ

لهي« من اأفالطون اإىل  لقب »الفيل�ش������وف الإ

اأر�شطو مل يوؤثر كثرياً جداً على النظرة ال�شلبية 

اإىل املعرف������ة احل�ش������ية، وارتباطها باملذهب 

التجريبي. واملعلوم اأن الفيل�ش������وف الفارابي 

أث������ر باأفالطون  Al-Farabi )870-950( تا
 )270-205(  Plotinus واأفلوط������ني 

لهي  أن�شاأ توفيقا بني اأفالطون الإ واأر�شطو، وا
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واأر�شطو، وبني الفل�شفة اليونانية كما اأعلنها 

الفال�شفة املذكورون، وبني الدين، والهام هنا 

أنه اأطلق على اأفالطون، ولي�س على اأر�شطو،  ا

لهي« والواقع اأن فل�شفة  لقب »الفيل�شوف الإ

اأفالطون اأنكرت العامل املادي احل�ش������ي، واأن 

أر�ش������طو انطوت على عنا�رص مادية  فل�شفة ا

حوال ا�ش������طرت  وميتافيزيائي������ة، ويف كل الأ

املثالية عل������ى ما يبدو، اإىل العرتاف باملادة، 

ألفرد نورث وايتهد انطوت املادة ذاتها  وم������ع ا

على ما هو ع�ش������وي وعقل������ي حي، وعادت 

املثالية املو�شوعية اإىل اإعالن مبادئها بقوة. 

نكليزي اطلع على  والواقع اأن الفيل�ش������وف الإ

النظريات العلمية ابتداء من النظرية املوجية 

يف ال�ش������وء، ونظري������ة ال������ذرة، وتطبيقاتها 

يف مي������دان علم احلياة، اإ�ش������افة اإىل نظرية 

بق������اء الطاقة، واملذهب التط������وري، ونظرية 

الكوانتم، وه������و ما ا�ش������تدعى انتقاد املادية 

ج������راء وجود وقائع ل ت�ش������تطيع تف�ش������ريها، 

وافرتا�س ت�ش������وُّر ع�شوي للمادة ذاتها، قائم 

أ�ش�س علمية واردة يف جملة النظريات  على ا

ألفرد  مثلة الت������ي ي�رصبها ا املذك������ورة، ومن الأ

نورث وايتهد على مغالطة التعنيُّ املو�ش������وع 

يطايل جاليليو  يف غري مكانه، اعتبار العامل الإ

جاليالي، والعامل والفيل�شوف الفرن�شي رينيه 

-1596(  Rene Descartes دي������كارت 

1650( اأن اجل�شم غري موجود، وما هو غري 

ألف������رد نورث وايتهد الذي  جتريد معزول، وا

������د العنا�رص  ������ى الواقعي������ة اجلديدة، ووحَّ تبنَّ

املادية واملثالية، رف�س ثنائية املادة والعقل، 

أي�ش������ا  وثنائية اجل�ش������م والعقل، وما اأعلنه ا

اأن انط������الق املذه������ب امل������ادي م������ن مفهوم 

»املو�ش������ع الب�ش������يط« يفرت�س اأن املادة ثابتة، 

واأن الزمان عر�س م������ن اأعرا�س املادة، وما 

م������ن دوام للحظة الزمانية. وعلى الرغم من 

أبو ري�شة )1990-1910(  اأن ال�ش������اعر عمر ا

�شويف امليول بو�شوح، فاإنه عربَّ يف ق�شيدته 

أة ومتثال( عن رف�س التغرييَّة والحتفاء  )امرا

بقاء عليه  باجلمال والف������ن القادر عل������ى الإ

وعن رغبة دفينة با�شتمرارية املتعة احل�شية، 

أبدية: واإمكانية جعلها متعة ا

حـــ�ـــســـنـــاُء هـــــذي دمـــيـــة مــنــحــوتــة مــــن مـــرمـــِر

امُل�ستهرِت الــ�ــســاخــر  الــدنــيــا طــلــوَع  طــلــعــْت عــلــى 

عــ�ــرَِ و�ـــرَْت اإىل حــرم اخلــلــوِد على رقــاب الأ

ــــٌة �ـــســـكـــر اخلـــــيـــــاُل بـــعـــريـــهـــا امُلـــتـــكـــربِِّ ــــريــــان ُع

ـــِر ـــبـــا املـــتـــفـــجِّ ـــعـــة بـــيـــنـــبـــوع الـــ�ـــسِّ اأبـــــــــدا ممـــتَّ

ــتــفــ�ــرَِ ــ�ــس نـــرنـــو اإلـــيـــهـــا يف وجــــــوم احلــــــال امُل

ــِر ــمَّ ـــٍل يف �ــســحــرهــا ومــ�ــس والـــــطـــــْرُف بـــن مـــنـــقَّ

ـــى بــهــا اإبــــــداع نــاحــتــهــا اجلـــمـــال الــعــبــقــري و�ـــسَّ

تـــتـــغـــريَِّ ول  تــــكــــرْب  ل  روؤاه  ــــُت  ــــن وب ومـــ�ـــســـى 

زوِر الأ الــــزمــــان  فــــجــــااآت  اأقـــ�ـــســـى  مـــا  ــنــاُء  حــ�ــس

ــِري فــتــحــجَّ ي  تــتــغــريَّ اإْن  روؤاَي  متــــوُت  اأخــ�ــســى 
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أث������ر بق�ش������يدة ال�ش������اعر  أن������ه تا ويب������دو ا

نكليزي التحرري جون كيت�س التي حملت  الإ

لئ، ليتني كنت ثابتا  أيها النجم املتالأ عنوان )ا

مثلك( والتي يعربِّ فيها عن رغبة با�شتمرارية 

املتع������ة اللطيف������ة، واحلي������اة ذاته������ا من دون 

انقط������اع زم������اين، اأي من دون م������وت، وهو 

ال�ش������اعر الذي تقدم باجتاه نورانية روحية 

يف جملة اإبداعاته ال�ش������عرية، ووفق نظرات 

ألفرد نورث وايته������د فاإننا اأمام اجتاه مادي  ا

ا عنه، وانتقال مع تقدم  لدى ال�شاعرين، عربَّ

خرباتهما، اإىل اجتاه �شويف اأو روحي ب�شورة 

عامة.

ألفرد  ولعل املذهب الع�شوي الذي تبنَّاه ا

نورث وايته������د، ما هو عل������ى درجة رفيعة 

همية يف فكره الفل�ش������في، فالطبيعة  م������ن الأ

واأحداثها تت�ش������من التغري والثبات والتخلل، 

ل، ويبقى  وهناك على الدوام �ش������يء ما يتعدَّ

�شياء غري معزولة، بل يتخلل  �ش������يء اآخر، والأ

بع�شها البع�س من دون انقطاع، والعامل يتكون 

أ�شياء، ومفهوم احلدث  من اأحداث ولي�س من ا

جوهري يف املذهب الع�ش������وي، وهو ينطوي 

على كينونة احلادثة ال�شغرى، واحلدث من 

همية، كيان ع�شوي اإدراكي،  ناحية اأوىل بالأ

واأجزاوؤه يوؤثر كل منها يف غريه، والكل يتحكم 

جزاء، وهو  يف الكيفي������ات التي تتخذه������ا الأ

أ�شبه ما يكون باملوناد الروحي  آة للكون، وا مرا

ملاين غوتفريد فيلهلم  يف فل�شفة الفيل�شوف الأ

ليبنيت������ز، على ما اأعلن������ه يف موؤلفه )مذهب 

الذرات الروحية(. وفل�شفة املذهب الع�شوي 

جتعل الكون وال�ش������ياق الجتماعي احلياتي 

������ا، فالكل يوؤثر يف ال������كل، وما من  كائن������ا حيَّ

حداث،  أو الأ �ش������ياء ا عالقات خارجية بني الأ

ألفرد  قرارات يت�ش������ح افرتاق ا واأمام هذه الإ

نورث وايتهد عن املذهب املادي اأكرث فاأكرث، 

فامل������كان يف ه������ذا املذهب جتري������د معزول 

حداث،  م������ن عالقات تخلل ُمتبادل������ة بني الأ

والزم������ان جتري������د معزول ل������كل دميومة من 

حداث املتوالية، وهنا يتوافق راأي  دميومات الأ

نكليزي مع فكرة الدميومة كما  الفيل�شوف الإ

اأقرها الفيل�شوف الفرن�شي هرني بريج�شون، 

أنه يبق������ى على ولئه الت������ام للمذهب  عل������ى ا

أبدا عندما يتقدم  العقلي، ول يتخلى عن������ه ا

فكره الفل�ش������في ويطرد، ليتناول امليتافيزياء 

حوال تت�ش������من نظرية  لوهيَّة. ويف كل الأ والأ

املذهب الع�ش������وي مفاهيم التغ������ري والثبات 

والتخلل، اإ�ش������افة اإىل املوجودات الع�شوية، 

واملو�ش������وعات اخلالدة اأي�شا. وب�شاأن نظرية 

ألفرد ن������ورث وايتهد املذهب  املعرف������ة تبنى ا

أ�شار اإىل اأن املوجودات لي�شت  املو�ش������وعي، وا

مكونة م������ن اأفعال املعرف������ة وحدها، بل من 

املا�ش������ي واحلا�رص وامل�ش������تقبل، ومن حقيقة 

التع������ايل، وهو اخت������ار الواقعي������ة، فالواقعية 
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أ  اجلديدة واملثالية املو�ش������وعية، ورف�س مبدا

املُباطن������ة Immanence الذي يقرر عدم 

اإمكاني������ة معرفة اإل ما هو قائم فينا، اأي اإنه 

يفرت�س الت�شور املادي الذي يفرت�س بدوره، 

ى  �شياء عن بع�شها، فاحلدث يتعدَّ انعزال الأ

دراك، اأي يتعدى الذاتي اإىل  نف�شه بف�شل الإ

حداث  املو�شوعي، وت�شبح اإمكانية اإدراك الأ

ح������داث القائمة هنا،  القائمة هناك، من الأ

اإمكانية قائم������ة. ويف اإطار نظرية املعرفة ل 

يك�شف ال�ش������تقراء قوانني الكون الثابتة، بل 

اخل�ش������ائ�س املعينة ملجموع������ة حمدودة من 

أي�ش������ا تقوم  احلادثات يف املكان والزمان، وا

املعرفة املبا�رصة باإدراك املُعطيات احل�ش������ية، 

والفاعلية ال�ش������ببية، على اعتبار اأن ال�شببية 

دب تبنَّى  بني������ة ذهني������ة فوقية. ويف ع������امل الأ

الروائي الفرن�شي الواقعي جو�شتاف فلوبري 

 )1880-1821(  Gustave Flaubert
ل يف جملة اإبداعاته  املذهب املو�شوعي، وتنقَّ

من التعبري عما هو مو�ش������وعي، وغري ذاتي، 

أق������رب اإىل الذاتية،  وعما ه������و رومانتيكي وا

أثنى على الكتاب املو�ش������وعيني كال�ش������اعر  وا

اليوناين القدمي هومريو�س

 Lived 9th Century BC) Homer) 

نكلي������زي ولي������م �شك�ش������بري  والكات������ب الإ

-1564(  William Shakespeare
رف������ع قيم������ة، ي�ش������تدعي  1616( فالف������ن الأ

هم هو  الهتم������ام باملو�ش������وعية، والكاتب الأ

الذي ل ي�ش������تطيع القارئ اكت�ش������اف اأفكاره 

اخلا�ش������ة يف موؤلفاته، وثم������ة فارق هام بني 

هومريو�س املو�ش������وعي، وال�ش������اعر اليوناين 

خر هيزيود  الآ

(Lived 8th Century BC) Hesiod 
أ�شعاره نغمة ذاتية  الذي �ش������يطرت على ا

أبدا، ويف هذا ال�ش������ياق  مل ي�ش������تطع جتاوزها ا

أبو ري�شة وجون كيت�س  يبدو ال�شاعران عمر ا

ذاتيني بو�شوح تام، على اأن جو�شتاف فلوبري 

اأبدى اأي�شا اهتماما بالدين ومفاهيمه.

وب�ش������اأن التعايل ثمة فارق كبري بني تعاٍل 

رومانتيكي على طريقة ال�شاعر الرومانتيكي 

أر�شتقراطي  اأبي القا�شم ال�شابي، وتعاٍل اإرادي ا

عل������ى طريقة ال�ش������اعر اأبي الطي������ب املتنبي 

)915-965(، الذي يتوافق تعاليه اجلواين، 

مع نوعية التعايل التي امتدحها الفيل�ش������وف 

ملاين فريدريك نيت�شة. ويف اإطار النظرية  الأ

ألفرد ن������ورث وايتهد فكرة  النف�ش������ية يرف�س ا

انق�ش������ام الطبيعة اإىل عقل وم������ادة، والكائن 

الب�������رصي اإىل عقل وج�ش������م، على م������ا اأقره 

الفيل�ش������وف الفرن�ش������ي رينيه ديكارت، وهو 

يعت������رب اأن العق������ل واملادة واجل�ش������م �شل�ش������لة 

متَّ�ش������لة من احل������وادث، واأن الوعي وظيفة 

أ�ش������ار اإليه الفيل�شوف الرباجماتيكي  على ما ا

 William James مريكي وليم جيم�س الأ

)1842-1910( وهكذا فاإن كل حدث ثنائي 



155 العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد  570    اآذار  2011 

األفرد نورث وايتهد وفل�ســـــــفة ال�ســـــــــريورة

الب������وؤرة، وهو وعي حني يُرى م������ن الداخل، 

ويف فل�ش������فة املذهب الع�شوي تكون الطرق 

العقلي������ة على عالقة بالط������رق املادية، واأما 

بقاء النف�س وخلودها فهو مرهون بالتجربة 

الدينية املخ�شو�ش������ة، وعندم������ا يعربِّ جربان 

خليل جربان يف ق�شيدته )املواكب( عن بقاء 

رواح وخلودها، فاإن������ه يف الواقع يعربِّ عن  الأ

هذه التجربة الدينية املخ�شو�ش������ة بو�ش������وح 

: بنيِّ

وغــايــة الــــروح طـــيَّ الــــروح قــد خفيْت

الـــ�ـــســـوُر ُتـــبـــديـــهـــا ول  املـــظـــاهـــر  فــــال 

بــلــغــْت اإن  رواح  الأ هــــي  يـــقـــول  فـــــذا 

حـــدَّ الــكــمــال تــال�ــســت وانــقــ�ــســى اخلــرُب

نـــ�ـــســـجـــْت اإذا  اأثـــــــمـــــــاٌر  هـــــي  كـــــاأمنـــــا 

ِت الـــريـــح يـــومـــا عــافــهــا الــ�ــســجــُر ومـــــــرَّ

هجعْت اأن  جــ�ــســام  الأ هــي  يــقــول  وذا 

�ــســمــُر ول  تـــهـــومٌي  الــــــروح  يف  يـــبـــَق  ل 

اإذا الــــغــــديــــر  يف  ظـــــــلٌّ  هـــــي  كـــــاأمنـــــا 

ثــــــــُر ــــــــــى الأ ــــــــت واحمَّ ــــر املــــــــاء ولَّ تــــعــــكَّ

ظــــلَّ اجلــمــيــع فـــال الــــــذرات يف جــ�ــســٍد

حُتــتــ�ــرَُ رواح  الأ يف  هـــي  ول  ـــثـــوى  ُت

فـــمـــا طــــــوْت �ــــســــمــــاأٌل اأذيــــــــــاَل عــاقــلــٍة

فــتــنــتــ�ــرَُ الــــ�ــــرَقــــي  بــــهــــا  ومــــــــرَّ  اإل 

ألفرد نورث وايتهد  وب�شورة عامة اعتنق ا

املذه������ب النف�ش������ي الكلي وحتدي������دا مذهب 

�شلي  أو املذهب النف�ش������ي الأ اخلربة الكلي، ا

أنها مذاهب تعرب عن مفاهيم  الكل������ي، وراأى ا

مت�شلة، وهو يف اعتناقه هذا، ي�شتلهم اأفكار 

 Albert أين�ش������تاين أل������ربت ا ملاين ا الع������امل الأ

النظري������ة  يف   )1955-1879(  Einstein
الن�شبية. واإن مذهب اخلربة الكلي يدل على 

نكليزي ب�شاأن اخلربة،  تاأكيدات الفيل�شوف الإ

فالطبيعة خ������ربة، واهلل ينط������وي على خربة 

مطردة، ويف فل�شفة ال�شريورة تكون العنا�رص 

اجلوهرية للكون حادثات من اخلربة القادرة 

على تخليق كائنات ُعلي������ا كالكائن الب�رصي، 

ويف هذا النظام تزول ثنائية العقل واجل�شم، 

وي�ش������بح العقل ولي�س الوع������ي نوعا متطورا 

ألفرد نورث وايتهد فيل�ش������وف  من اخلربة. وا

مث������ايل مو�ش������وعي، ولي�س فيل�ش������وفا مثاليا 

نكليزي جورج بريكلي  ذاتيا كالفيل�ش������وف الإ

 )1753-1685(  George Berkeley
�ش������ياء املادية موجودة فقط  الذي راأى اأن الأ

يف العقل الق������ادر على اإدراكه������ا، ولي�س لها 

وج������ود م�ش������تقل، يف الوقت ال������ذي راأى فيه 

املذهب النف�ش������ي الكلي اأن الكينونات املادية 

متلك العقل، والوجود اخلا�س الذي يجعلها 

م�شتقلة عن الكائن الب�رصي الذي ير�شدها، 

ألفرد نورث وايتهد  ومرة اأخرى تبدو فل�شفة ا

حداث واحلادث������ات، اأقرب اإىل  املتعلق������ة بالأ

فل�ش������فة غوتفريد فيلهلم ليبنيتز يف مذهب 

ال������ذرات الروحي������ة، واأن حادث������ات اخل������ربة 
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متداخل������ة مع كل حادثة اأخ������رى من اخلربة 

الت������ي كانت ق������د حدثت يف ال�ش������ابق، وهي 

كرث �شغرا يف الكون، ولعلها اأ�شغر  العن�رص الأ

من اجل�شيمات ما دون الذرية. وانطالقا من 

ألف������رد نورث وايتهد  مات اعتنق ا ه������ذه املقدِّ

املذه������ب التوحيدي الكل������ي، فاهلل يطوِّق كل 

حادثات اخلربة، ويفر�س التعايل عليها. ويف 

ميدان عل������م النف�س تكلم العامل ال�ش������وي�رصي 

 )1961-1875(  Carl Jung يون������غ  كارل 

عن النف�س واملادة املوجودتني يف عامل واحد، 

أنهما على ات�ش������ال دائم فيما بينهما،  واأعلن ا

أنه ما من �شيء مينع اأن تكون النف�س واملادة  وا

ما يعربِّ عن �ش������يء جوهري واحد، وهو ما 

أننا اأمام �ش������ورة من �ش������ور املذهب  يعن������ي ا

النف�شي الكلي يف ميدان علم النف�س.

حداث الفعلية كيانات ع�شوية حية،  والأ

وهي تنطوي على حادثات متناهية ال�شغر، 

واأج������زاء احل������دث الفعلي غ������ري معزولة عن 

خر، والكل  بع�ش������ها، وكل منها يوؤث������ر يف الآ

أي�ش������ا،  الذي يجمعها يوؤثر فيها، ويتاأثر بها ا

حداث  والكون باأكمله يتك������ون من جمموع الأ

الفعلي������ة فيه، وما�ش������ي احل������دث قائم فيه، 

أي�ش������ا، وهو الوحدة  وم�ش������تقبله كام������ن فيه ا

ألفرد نورث وايتهد،  �شا�ش������ية يف فل�ش������فة ا الأ

�ش������ياء تتغري با�شتمرار، وثمة ثبات وتغري  والأ

خر، وما من  تت�ش������ف به، وكل منها يتخلل الآ

�ش������ياء يف  وجود للعالقات اخلارجية بني الأ

الك������ون، فاملذهب الع�ش������وي يفرت�س نوعية 

م������ن العالقات الداخلية التي ل تنقطع، ويف 

نكليزي  هذا ال�شياق يبدو تاأثر الفيل�شوف الإ

بالتغري والديناميكية التي اأعلنها الفيل�شوف 

الفرن�ش������ي هرني بريج�شون، على اأن اعتباره 

د ناجما عن اندخال الكينونات  احلدث املحدَّ

اأفالطونيا  يجعل������ه  بدية،  الأ امليتافيزيائي������ة 

باأكرث من كونه بريج�شونيا. ومن منظور ديني 

ألفرد نورث وايتهد يف كتابه )ال�شريورة  يدافع ا

والواقع( عن العقيدة التوحيدية يف الديانات 

أي�ش������ا �ش������اهمت اأفكاره يف  براهيمي������ة، وا الإ

املذهب الع�ش������وي، يف تطوير الفكر الديني 

ال�ش������ريوري، والكثري من املوؤمن������ني اأعلنوا اأن 

فهمه������م للكون واهلل اأ�ش������بح اأكرث و�ش������وحا، 

ف������كار املذكورة، التي  بعدم������ا اطلعوا على الأ

جتعل اهلل متط������ورا با�ش������تمرار، وناميا من 

دون انقط������اع، واإن توحيد العنا�رص الواقعية 

واملثالية عنى تلقائيا رف�س ثنائية اجل�ش������م 

ن������ان للثنائية املذكورة متوالية  والعقل، فاملكوِّ

ح������داث، وما من عالق������ات خارجية  م������ن الأ

أي�ش������ا  حتكم العالقة القائمة بينهما، وهنا ا

فالطونية،  ألفرد نورث وايتهد باجتاه الأ تقدم ا

ومل يعرتف بالعنا�رص املادية يف فل�شفات كتلك 

أر�ش������طو، والتي  الت������ي للفيل�ش������وف اليوناين ا

أبقى  للفيل�شوف الفرن�شي رينيه ديكارت، بل ا
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على ما ه������و مثايل فقط عندم������ا تقدم من 

فالطونية  الواقعية اجلدي������دة اإىل املثالية الأ

همية  املو�شوعية. وثمة اإ�شارة على قدر من الأ

م������ر بال�ش������ريورة الدائمة،  عندم������ا يتعلق الأ

فالفيل�ش������وف اليون������اين هرياقليطو�س يتكلم 

أبديا ينطوي  عن احلرب باعتباره������ا قانونا ا

�ش������داد الدائم، ويجعل اخلري  على �رصاع الأ

وال�رص قائمني يف الواقع با�ش������تمرار، وهو ما 

عنى فكرة تندرج يف نطاق الت�ش������اوؤم ما دام 

ال�رص موجودا، وغري قاب������ل للزوال، يف حني 

أو ال�شريورة لدى الفيل�شوف  اأن فكرة التطور ا

نكليزي، ل ت�ش������تدعي احلرب من الناحية  الإ

فكار(  املبدئي������ة، ففي موؤلفه )مغام������رات الأ

لزام الق�رصي،  قناع والإ أ�شلوبي الإ يتكلم عن ا

كراه احلكومي  وهو يفرت�س اأن العبودية والإ

لزام الق�رصي  أ�شلوب الإ واحلرب، تنتمي اإىل ا

املرفو�س، يف الوقت الذي يتطلب فيه انبثاق 

قناع عل������ى نطاق وا�ش������ع، نزعة  أ�ش������لوب الإ ا

حتررية �ش������املة، على امل�ش������تويني ال�شيا�شي 

والجتماعي. واملعروف عن الروائي الرو�شي 

ليون تول�ش������توي ا�ش������تنكاره لظاهرة احلرب، 

فكار البناءة عن طريقها،  واإمكانية انت�شار الأ

ويف نهاي������ة رواية )احلرب وال�ش������لم( يعر�س 

أف������كاره املتعلقة بهذا املو�ش������وع، وهو يف كل  ا

حوال منوذج اأخالقي ديني تقليدي، على  الأ

الرغم من اأفكاره امل�شتقلة عن الهيئة الدينية 

الر�ش������مية، فال�ش������تقالل وفق الطريقة التي 

اأعلنها يف حياته، غ������ري كاٍف جلعله منوذجا 

ألفرد نورث  نكليزي ا حترريا كالفيل�ش������وف الإ

وايتهد، الذي بدت التحررية يف حياته نزعة 

ا�ش������تقاللية اأ�شيلة، ولي�س لها اأن تتالقى مع 

الأخالقية املاورائي������ة التقليدية، والواقع اأن 

هذه التحررية ا�شتلهمت الروح الديناميكية، 

وروح التغري املو�ش������ول، وعل������ى افرتا�س اأن 

على  ليون تول�ش������توي تقدم باجت������اه املثال الأ

على ذاتها  باأداء حترري، فاإن فكرة املثال الأ

ل تتوافق مع فكرة الديناميكية والتغري دون 

انقطاع، ومن الناحية الواقعية لن توؤدي اإىل 

اأكرث من �شياق �شيا�ش������ي واجتماعي �شكوين، 

ثراء، اأو على  وغ������ري قادر على الرتق������اء والإ

أرف������ع قيمة واأعظم  التطور باجت������اه ما هو ا

�شاأنا.

وتبق������ى نظري������ة الفي�������س Flux ل������دى 

الفيل�ش������وف اليون������اين هرياقليطو�س النقطة 

ألفرد نورث وايتهد عندما  أ منه������ا ا التي ابتدا

أن�شاأ فل�شفة ال�ش������ريورة، وما اأعلنه يف هذا  ا

أنه �شعى اإىل قراءة هرياقليطو�س يف  ال�شياق، ا

�شوء املعارف العلمية الريا�شية والفيزيائية 

احلديث������ة، واإىل تعديله������ا واإكماله������ا باأفكار 

أنه ينظر  اأر�شطو يف الوجود بالقوة والفعل، وا

مة  اإىل ميتافيزياء اجلوهر نظرة جتعلها متمِّ

مليتافيزياء الفي�س، وما اأدركه اأن فل�شفات 
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 )1704-1632( John Locke جون ل������وك

-1711( David Hume وديفيد هي������وم

 Immanuel 1776( وعمانوئي������ل كان������ط

Kant )1724-1804( ولي�س جورج فيلهلم 
فريدريك هيغل، تنطوي يف داخلها على فكرة 

الفي�س بدرجات متفاوت������ة، واأن ميتافيزياء 

اجلوه������ر اأقل مرتب������ة وقيمة، فالفيل�ش������وف 

أ�شار اإىل اأن فل�شفة اجلوهر  هرني بريج�شون ا

جتعل للكون حيِّزاً مكانياً، وهو ما اأملى على 

ألفرد نورث وايتهد الهتمام بفكرة الفي�س  ا

ل������دى هرياقليطو�س، واإق������رار اإمكانية وجود 

نوعني من ال�ش������ريورة ال�شاعدة والهابطة يف 

الوقت ذاته، فال�شريورة ال�شاعدة تعني النمو 

للكينون������ات الفردية، وتكوين كينونات فردية 

جدي������دة، وهو ما دع������اه باحلادثات الفعلية، 

ويف هذه النوعية من ال�ش������ريورة تكون الغاية 

املتمثل������ة يف تكوين كينون������ات فردية جديدة 

متحققة، اأما ال�ش������ريورة الهابطة فتعني فناء 

بقاء على عن�رص اأ�ش������لي، يخدم  النم������و، والإ

من اأج������ل تكوي������ن الكينون������ات اجلديدة يف 

�شباب  امل�شتقبل، وهذه ال�ش������ريورة الناقلة لالأ

أو العلل الفاعلة، تعربِّ عن املا�ش������ي اخلالد.  ا

وكما يف فل�ش������فة هرياقليطو�س، فاإن النمو ل 

ي�ش������ل اإىل الحتاد مع العل������ة النهائية، وهو 

ألفرد نورث وايتهد ي�ش������تخدم تعبري  ما جعل ا

احلادث������ات ذات التظاهر القبلي، والتي هي 

أو اإحباطات، وهكذا فاإن التطابق  تزييف������ات ا

كرث  قائم بني ال�شيء وتناميه، وما من وجود لأ

أو لغريه، والتنامي ذاته يعني النمو  م������ن هذا ا

ع�شاء املنف�شلة  أو الأ جزاء ا معا، والتحام الأ

لة  �ش������ل، واإن �شريورة الكينونات املتحوِّ يف الأ

اإىل معطيات من اأجل التنامي اجلديد، هي 

أو الوعي، ولعلها ال�ش������عور احلي  الوج������دان ا

بكلمة اأخ������رى، فاحلادثة الفعلي������ة اإمنا هي 

تنام متاأثر ب�ش������ريورة امل�شاعر، وعلى خالف 

أر�ش������طو، ل يوؤدي التنامي  ال�ش������ريورة وفق ا

طالق اإىل الفعل ال�شكوين الذي ينزع  على الإ

وج الذي يعني زوال  باجتاه������ه، بل ي�ش������ل الأ

مكانيات، واإن  عدم التحديدات، وحتقيق الإ

�ش������باع التام  زوال ع������دم التحدي������دات هو الإ

للوج������دان. ومن ناحية اأخ������رى تدفع كيفية 

تف�شري عبور اللحظة الفعلية عرب الزمان، يف 

ألفرد نورث  طريقني �شاعدة وهابطة، وي�شري ا

وايتهد اإىل تكوين ائت������الف هام بني التدفق 

الفي�ش������ي لدى هرياقليطو�س، ومفهوم القوة 

أر�ش������طو  أر�ش������طو، فالقوة لدى ا والفعل لدى ا

مكانيات،  هي املادة التي تكم������ن فيها كل الإ

 ، د املتعنيِّ أو املحدَّ والتي ياأتي منها الفعل������ي ا

والكائنات ذات القدرة النوعية عرب �ش������ريورة 

ألفرد نورث وايتهد ي�ش������ري اإىل  ال�ش������ريورة. وا

القوة املوجودة يف رعاية امل�ش������تقبل القادم، 

ويف كنف حمايته، وهي القوة القادمة يف يوم 
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يام كي تكون واقعا فعليا. واأما انتقال  من الأ

الق������وة اإىل الفع������ل فيحدث يف �ش������ريورتني: 

وىل منهم������ا عيانية، وتتمث������ل يف النتقال  الأ

م������ن الفعلي������ة احلادث������ة اإىل الفعلية يف طور 

احلدوث. والثانية منهما غري عيانية، وتتمثل 

و�ش������اع التي  يف التنام������ي، اأي يف حتويل الأ

دة  ه������ي جمرد حقائق واقعة اإىل فعليات حمدَّ

ومتعيِّنة. واملا�شي بناء على هذه العتبارات 

أ�ش������ياء مرتابطة تنمو باجتاه ما  هو �شل�ش������لة ا

هو م�ش������تقبلي يف الوق������ت اجلاري احلا�رص. 

ومن هذه احلقائق يتم الو�ش������ول اإىل مذهب 

أي�ش������ا، فالوج������ود يحوي  الكيان الع�ش������وي ا

�ش������ياء الفعلية، وهي لي�ش������ت  جمهرة من الأ

بالكيان الع�ش������وي ال�ش������كوين، بل اإنها عدم 

نتاج الدائمة  اكتمال دائم يف �ش������ريورة من الإ

دون اأي انقط������اع. وما يدعو اإىل التاأمل يف 

ق�شيدة )اإرادة احلياة( لل�شاعر الرومانتيكي 

اأبي القا�شم ال�شابي )1909-1934(، تعبريه 

الالفت ع������ن مفاهي������م الديناميكية والتغري 

والتعايل، وعن فكرتي الوجود بالقوة والفعل، 

أي�ش������ا عن ترافق التنامي مع اطراد الوعي  وا

وج، الذي يرتافق مع  وامل�ش������اعر اإىل درجة الأ

مكانيات، وزوال التحديدات، وثمة  حتقيق الإ

اإ�ش������ارة اإىل اأن الكون كيان ع�شوي حي، واإىل 

حداث الفعلي������ة الواقعية مبا هو  ارتباط الأ

ميتافيزيائي يف الكون:

هــــــو الــــــكــــــون حــــــــيٌّ يـــــحـــــبُّ احلـــــيـــــاَة

ـــــــــت مـــــهـــــمـــــا كــــــرْب ويـــــحـــــتـــــقـــــر املـــــــــْي

رقـــــــــــٍة يف  الـــــــــــغـــــــــــاب  يل  وقــــــــــــــــــال 

ــــــبــــــة مــــــثــــــل خــــــفــــــق الــــــــوتــــــــْر حمــــــبَّ

ـــبـــاِب يــــجــــيء الــــ�ــــســــتــــاء �ــــســــتــــاء الـــ�ـــس

ــــــوج �ـــــســـــتـــــاء املـــــطـــــْر ــــــثــــــل �ـــــســـــتـــــاء ال

ــــْت ــــل ــــمِّ ـــــتـــــي ُح ـــــــبـــــــذور ال ــــقــــى ال ــــب وت

ذخـــــــــــــــــرية عـــــــــمـــــــــٍر جــــــمــــــيــــــل غـــــــرْب

ُمـــــعـــــانـــــقـــــًة وهــــــــي حتــــــت الــــ�ــــســــبــــاِب

وحتـــــــــــت الــــــثــــــلــــــوج وحتـــــــــــت املـــــــــــدْر

ــــــــلُّ مُيَ الــــــــــذي ل  احلــــــيــــــاة  ــــطــــيــــف  ِل

ـــعـــطـــْر وقـــــلـــــب الــــربــــيــــع الـــــ�ـــــســـــذيِّ ال

اجلـــــــنـــــــاِح كـــــخـــــفـــــق  اإل  هــــــــو  ومــــــــــا 

ـــــوقـــــهـــــا وانــــــتــــــ�ــــــرَْ حــــــتــــــى منـــــــــا �ـــــس

ر�ـــــــــــــص مــــــن فـــوقـــهـــا عـــــِت الأ فـــــ�ـــــســـــدَّ

ـــــكـــــون عـــــــذب الــــ�ــــســــوْر واأبــــــــ�ــــــــرَِت ال

و�ــــســــفَّ الــــدجــــى عــــن جـــمـــال غـــريـــٍب

يــــ�ــــســــبُّ اخلـــــــيـــــــاَل وُيـــــــذكـــــــي الـــفـــكـــْر

ـــــــــدَّ عـــلـــى الـــــكـــــون �ـــســـحـــٌر غـــريـــٌب وُم

فــــــــه �ـــــــســـــــاحـــــــٌر ُمــــــقــــــتــــــدْر ُيــــــــ�ــــــــرَِّ

وهذه احلقائق توؤكد على اأهمية الفل�شفة 

بداعات  يف اكت�شاف الرثاء الذي حتفل به الإ

بداعات  دبية الرفيعة امل�ش������توى، وتهب الإ الأ

دبي������ة قيم������ة غ������ري ُمنتظرة م������ن الناحية  الأ

ألفرد نورث وايتهد الفيل�شوف هو  املبدئية. وا

فيل�شوف ميتافيزيائي قبل اأي �شيء اآخر، وهو 
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ينتمي اإىل موؤ�ش�شي فل�شفة الوجود يف القرن 

الع�رصي������ن، وامليتافيزياء كما يراها و�ش������ف 

أبدية، وهو  للحقيقة، فالفعلي يف �ش������ريورة ا

نهر م������ن احل������وادث، والديناميكية اجلذرية 

أم������ا العنا�رص  تطبع كل �ش������يء بطابعه������ا، وا

امليتافيزيائية فهي املو�شوعات اخلالدة التي 

فالطوني������ة، ولكنها اإمكانيات  تقابل املثل الأ

مو�شوعية خال�ش������ة يف مو�شوعيتها، ولي�س 

بداعية  وجودها فعليا، اإ�شافة اإىل الدفعة الإ

العمياء التي هي علة فاعلة، ومادة ال�شريورة 

معا، ولعلها تقابل فكرة اجلوهر يف فل�ش������فة 

باروخ �شبينوزا الذي هو اهلل والطبيعة معا، 

أن�ش������ار مبداأ وحدة  باعتباره فيل�ش������وفا من ا

الوجود، واجلوهر هنا هو ما يكون يف ذاته، 

ول يفهم اإل من خ������الل ذاته، ول يحتاج يف 

أ  وجوده اإىل �ش������يء اآخر. واأخ������رياً هناك مبدا

احلد اأي اهلل الذي ي�ش������تطيع تف�ش������ري ظهور 

أ فعلي وزماين يحد  ، وهو مبدا الفعلي املتعنيِّ

ويح������دد احلوادث التي يف �ش������ريورة تهدف 

اإىل اإنت������اج وحدة تركيبية جديدة، حتت تاأثري 

الدفعة اخلالقة للجوهر، واحلدث املوجود 

بالفع������ل، وهذه الوح������دة الرتكيبية اجلديدة 

ت�شم املو�شوعات اخلالدة، واأوجه احلوادث 

خرى، وم������رة اأخرى يربز مفهوم  الواقعية الأ

ألفرد نورث  �شا�ش������ي يف فل�ش������فة ا احلدث الأ

وايته������د باعتب������اره الفرد الواقع������ي والفعلي 

والقيمة، والذي ينطوي على كل اأوجه العامل 

الواقعي، واملو�ش������وعات اخلال������دة، والدفعة 

له الذي هو ُمباطن اأو حالٌّ يف  اخلالق������ة والإ

العامل. واحلدث �ش������يء يزيد على العامل الذي 

ن له فردية جديدة تخ�شه، ويقوم  ي�شبقه، لأ

على خلق كيان فعل������ي جديد، وبالتايل على 

خلق قيمة جديدة.

أو روح العزلة(  ويف ق�شيدته )األ�ش������تور ا

فالطوين بري�شي  نكليزي الأ يقدم ال�شاعر الإ

 )1822-1792(  Percy Shelley �ش������يلي 

أ املباطنة،  انطباعا باأنه من يعتنق������ون مبدا

�ش������كاليات  ويعتق������دون ب������ه. والواق������ع اأن الإ

امليتافيزيائية على درجة عالية من التعقيد، 

ولي�س من الطبيعي على �ش������بيل املثال، اتهام 

ال�ش������اعر العبا�ش������ي ابن الفار�������س )1181-

أ املباطنة اأو احللوليَّة،  1234( باأنه اعتنق مبدا

أننا اأمام مناذج روحية  ولية تعني ا فاحلقيقة الأ

متقدمة يف اختباراتها الروحية، واأرفع �شاأنا 

وقيمة من اأن يتناولها التقليديون بالنتقادات 

نه������ا تتنافى مع ما هو  الت������ي تبدو خطرة، لأ

لئق بالكائن الب�������رصي ذي النفتاح العقلي، 

أي�ش������ا  وا الديناميكي.  والتكوي������ن اجل������واين 

نكليزي  رمب������ا يكون امت������داح الفيل�ش������وف الإ

خر وليم  نكليزي الآ لل�ش������اعر الرومانتيكي الإ

 William Wordsworth وورث  وردث 

)1770-1850( ناجما عن تقدمه من معرفة 
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ح�شية اإىل معرفة اأخالقية، واإىل معرفة روحية 

ختامية، تدم������ج الطبيعة وقواه������ا الروحية 

أنه ال�ش������اعر  ������ة، على الرغ������م من ا لوهيَّ بالأ

أب������دى حتررية يف البداية، وانتهى اإىل  الذي ا

داء  أنه الأ أداء تقلي������دي حمافظ اأخريا، على ا ا

ال������ذي ينطوي يف جتلياته كله������ا، على تقدم 

من الواقعية اإىل توحي������د الواقعية واملثالية، 

وهو ما يتواف������ق مع الواقعية اجلديدة، فاإىل 

الروحي������ة املثالية، وهو من منظور فل�ش������في 

كائن ديناميكي �ش������ريوري، تق������دم اإىل حدود 

معينة ووقف عندها، وه������و يعرب باأدائه عن 

مفاهيم املذهب الع�ش������وي م������ن تغري وثبات 

وتخل������ل. ويف كتابه )البي������ادر( وحتت عنوان 

»العا�شفة« ي�شف الكاتب اللبناين ميخائيل 

نعيمة )1889-1988( ا�شطراعا عنيفا بني 

الكائن������ات احلية باإ�������رصاف مبا�رص من اهلل، 

وعلى خلفية العا�ش������فة العاتية، ونحن اأمام 

روؤيا Vision تتما�ش������ى م������ع علم الالهوت، 

ألفرد  ولي�س مع املذه������ب العقلي الذي اأقره ا

ن������ورث وايتهد، ولعلن������ا اأمام جترب������ة دينية 

ذاتية خم�شو�ش������ة، ينتهي ال�ش������طراع فيها 

بارتق������اء الكاتب اجل������واين، اأي باإجناز قدر 

اأ�ش������يل من التعايل، وبالتعاي�س ال�شلمي بني 

�ش������ة واملفرَت�ش������ة التي  الكائنات احلية املفرتمِ

تعرب عن اأ�ش������داد متناف������رة، وهي حالة تعرب 

عن انت�ش������ار �ش������امل للخري على ال�رص، وعن 

جتاه������ل لالعتب������ارات العلمي������ة، والتفك������ري 

�ش������يل، وعن انتهاء ال�ش������طراع  العقالين الأ

وال�ش������ريورة اإىل حالة ختامية �شكونية، وهو 

ما يتعار�س مع نظرات الفيل�ش������وف اليوناين 

ألفرد  هرياقليطو�������س، وق������راءة الفيل�ش������وف ا

فكاره يف ال�شريورة،  نورث وايتهد املعا�رصة لأ

على �ش������وء املعارف احلديثة. وعندما يقرر 

ه������ذا الفيل�ش������وف اأن احل������دث ه������و الفرد 

الواقعي، وه������و الفعلي الذي هو قيمة، فاإنه 

يقدم انطباعا ب������اأن القيم متغرية، ويف حالة 

�ش������ريورة، وهو ما يجعل الواقع غري �شكوين، 

وما ينجم عن حقيق������ة كونه ديناميكيا. ويف 

ملاين  مقاب������ل هذا الزعم فاإن الفيل�ش������وف الأ

فريدريك نيت�شة �شعى بقوة كربى، اإىل اإعادة 

تقييم القيم املاألوفة ذات الطبيعة ال�شكونية، 

وم������ن ناحية اأخ������رى ربط العتق������اد املكني 

آخ������ر بامليتافيزياء،  بالعلم، باعتق������اد مكني ا

وباأن احلقيقة موج������ودة واإلهية الطابع، ول 

أبدا، والت�شكيك يف وجودها  ينبغي انتقادها ا

اليقيني، وه������ذه العتب������ارات ل تتوافق مع 

ألفرد نورث وايتهد الذي تقدم من  اعتبارات ا

املرحلة الريا�ش������ية والعلمية باجتاه املرحلة 

امليتافيزيائي������ة، ولي�س باأي اجتاه اآخر، وما 

هو لفت اأي�شا اأن اجلوهر يف فل�شفة باروخ 

لوهي������ة بالطبيعة،  �ش������بينوزا الذي يدمج الأ

ويعتنق مبداأ وحدة الوجود، جوهر عقالين، 
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بداعية اخلالقة يف فل�ش������فة  واأن الدفع������ة الإ

ألفرد نورث وايته������د عمياء، وهو ما يقربها  ا

رادة الكونية العمياء لدى  اأي�شا من فكرة الإ

آرثر �شوبنهاور. ملاين ا الفيل�شوف الأ

وب�ش������اأن اهلل يرى اأن طريقة البحث عنه 

ينبغي له������ا اأن تكون عقلية وغري حد�ش������ية، 

أر�ش������طو الكوين اأ�ش������بح عتيقا،  واأن برهان ا

أنه لن يتجاوز  ويف الوق������ت الذي اعتقد فيه ا

أر�ش������طو كثريا يف هذا املي������دان، وفكرته عن  ا

ك، والذي هو  ول ال������ذي ل يتحرَّ ك الأ املُحرِّ

ر اإل يف ذاته، ول �ش������لة  عقل خال�س ل يفكِّ

ر  ن�شان، فاإنه يف ميقاٍت تاٍل طوَّ له بالعامل والإ

لهيات، وقال ب������اأن هلل طبيعة  نظري������ة يف الإ

أولية، وه������و من هذا املنظ������ور ثابت واأبدي  ا

وخ������ارج الزم������ان، ووجوده الفعل������ي لنهائي 

وكامل، وطبيعة لحقة، وهو من هذا املنظور 

الكل������ي، وذو  الت�ش������وُّري  الواع������ي  دراك  الإ

احل�شور الكلي اأي�شا، وجوهر العامل املثايل، 

نكليزي تقرتب  والالفت اأن لغة الفيل�شوف الإ

فالطونية اجلديدة.  من لغة الت�شوُّف يف الأ

أ التنا�شق  واإ�ش������افة اإىل هذا فاإن اهلل هو مبدا

أ ال�شالم واخلري،  والتناغم والنظام، وهو مبدا

وهو القائم على تقيي������م العامل، والذي يوؤدي 

اإىل التق������دم النوع������ي فيه، وال�������رص لي�س له 

اأن ياأتي من م�ش������دره، واأكرث م������ن هذا فاإنه 

يف حالة �������رصاع مع هذا ال�������رص الذي يوؤدي 

اإىل الرتاج������ع والفو�ش������ى يف العامل. وبكلمات 

اأخ������رى فاإن �ش������ريورة العامل اإمن������ا هي خربة 

اهلل، والطبيع������ة ذاتها خ������ربة، وهو ما يدفع 

يف مرحل������ة اأوىل باجت������اه الواقعية اجلديدة، 

ويف مرحلة ثانية باجتاه املثالية املو�شوعية، 

والكليات ذوات الكيف التي اعتقد بوجودها 

اد واقعية الع�شور  وحدها من دون غريها، روَّ

أ�شقف كانرتبري  أن�شلم ا الو�ش������طى من اأمثال ا

-1033(  Anselm of Canterbury
 Thomas كويني 1109( والقدي�س توما الأ

اأو  بطريق������ة   )1274-1225(  Aquinas
فالطونية  ������وا الكالمية الأ باأخرى، الذين تبنَّ

ر�شطوطالي�ش������ية تتما�شى يف  أو الكالمية الأ ا

ألفرد نورث وايتهد مع املو�شوعات  فل�ش������فة ا

ولية  بداعية والطبيعة الأ بدية والدفعة الإ الأ

هلل، وتنتق������ل م������ن الع������امل املث������ايل اإىل العامل 

الفيزيائ������ي ال������ذي تتدخل في������ه طبيعة اهلل 

حداث الفعلية وكيفياتها  الالحقة، وحتدد الأ

التي تقابل اجلزئيات يف املفاهيم القدمية. 

حداث  ويب������دو اأن النطالق من الواقعية والأ

الفعلية باجتاه املثالية املو�شوعية والكليات، 

اأف�شل من الرتكيز على الكليات اإىل الدرجة 

التي ت�ش������بح معها اجلزئي������ات الفعلية نافلة 

ولي�ش������ت ما ي�ش������تدعي اأدنى اهتمام، ويف 

نكليزي  حوال يبدو اأن الفيل�ش������وف الإ كل الأ

اأحرز النجاح ال�شامل يف حتليالته وتركيباته 
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الفكرية، وجتاوز النزعة ال�شطفائية عندما 

ا�ش������تطاع باأ�ش������الة تفكريه واإبداع������ه، اإنتاج 

فل�شفة جديدة حتتوي املفاهيم املوجودة يف 

فل�شفات كثرية اأخرى، بطريقة ُمغايرة عنها، 

ويف الوقت ذاته تنطوي على قدرات اإبداعية 

م نظرات  متيِّزه عن غريه من املفكرين، وتقدِّ

فكرية جديدة يف اإطارها العام.

وثمة نقط������ة هامة وخدم������ة اأداها هذا 

الفيل�ش������وف عندم������ا اأعل������ن اأن طبيعة اهلل 

رة با�ش������تمرار، وهناك  الالحقة نامية ومتطوِّ

براهيمية  أتباع الديان������ات الإ الكثريون م������ن ا

أب������دوا تقديره������م للروؤي������ة التوحيدية  من ا

اجلديدة، فالتطور الذي ي�ش������مل كل �شيء يف 

الكون، يدفع باجت������اه التقدم املطرد، ومينع 

من������و النزعات الفكرية اجلامدة، و�ش������يطرة 

التيارات القائمة على اعتناق حقائق معينة، 

وع������دم جتاوزها، وعدم اتفاقها مع التيارات 

ألفرد نورث  م ا خرى. ويف هذا ال�شياق تقدَّ الأ

على على ما  وايتهد باجتاه نقد فكرة املثال الأ

على  هو قائم يف فل�شفة اأفالطون، فاملثال الأ

ذاته يعني اأن الغاية النهائية معينة ومعروفة، 

أننا موجودون يف اإطار �شكوين  وهو ما يعني ا

جمودي وغري ديناميك������ي، وعلى الرغم من 

انت�ش������ار كتاب عاملي������ني للنزع������ة التحررية 

كالكات������ب امل�رصحي الرنويجي هرني اإب�ش������ن 

ال������ذي   )1906-1828(  Henrik Ibsen

أثر الفيل�شوف  حاول يف �ش������ياق اأدبي، اقتفاء ا

الوجودي الدامناركي �شورن كريكجارد، فاإنهم 

على، وهو ما يعني  أبقوا على فكرة املثال الأ ا

ألفرد نورث وايتهد اأعظم �شاأنا،  اأن حتررية ا

أي�ش������ا هي اأعظم �شاأنا من حتررية ال�شاعر  وا

بري�شي �شيلي القابلة لالرتداد باجتاه النزعة 

ال�ش������كونية اجلام������دة، واملعلوم اأن ال�ش������اعر 

خر ولي������م وردث وورث اعتنق التحررية،  الآ

وارتد باجتاه النزع������ة التقليدية املحافظة، 

ويف هذا دليل قوي على اأن هذه النوعية من 

التحررية اإمنا هي انطالقة تقليدية حمافظة 

أي�ش������ا على  يف نهاية املطاف. والدليل قائم ا

اأن انطالق������ة جربان خلي������ل جربان )1883-

ت لل�ش������لطتني  1931( التحررية التي ت�ش������دَّ

الزمني������ة والروحية، باعتبارهما �ش������كونيتني 

وغ������ري ديناميكيتني يف الواق������ع، غري مالكة 

للديناميكية التي اعتقد جربان خليل جربان 

أنها متلكها، وغري قادرة على التب�ش������ري باأكرث  ا

خطر من  من النزعة ال�شكونية املحافظة، والأ

أداء  هذا اأن ال�شياق ال�ش������كوين يدفع باجتاه ا

، وباجتاه حتنيط العقل والنف�س  �شلوكي معنيَّ

أي�ش������ا، وهو يدف������ع باجتاه  يف قال������ب معنيَّ ا

ال�شت�ش������الم التام اأمام الواق������ع واعتباراته، 

وباجتاه خليط من اخلري وال�رص تكون الغلبة 

أو تكون كفة ال�������رص فيه طاغية،  في������ه لل�رص، ا

ج������واء تنت�رص الغوغ������اء، وتغيب  ويف هذه الأ
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ألفرد نورث  �شيل. ووفق ا العقالنية باملعنى الأ

وايتهد فاإن������ه ما من حقائ������ق كلية، وقدميا 

اأعلن هرياقليطو�س اأن املرء ل ي�ش������تطيع اأن 

ي�شتحم مرتني يف النهر الواحد، فاملاء يتدفق 

با�ش������تمرار، واملرء واملاء وكل �ش������يء يف حالة 

من ال�شريورة واجلريان لي�س لها اأن تتوقف 

ألفرد نورث  أبدا. وما ي�شرتعي الهتمام اأن ا ا

أ�ش������قط على علم الالهوت فل�ش������فة  وايتهد ا

أن�ش������اأ علم الالهوت ال�شريوري،  ال�شريورة، وا

أزال اإمكانية حتوُّل النظام  جراء ا وهو بهذا الإ

املع������ريف الأخالقي امليتافيزيائ������ي اإىل نظام 

أنه  ه������م من هذا ا بطريركي ا�ش������تبدادي، والأ

أزال اإمكانية الرك������ون اإىل نظام معريف غري  ا

ديناميكي، فاحلقائق كلها اأن�شاف حقائق ما 

دامت ال�شريورة دائمة، واعتبارها حقائق لن 

ي������وؤدي اإىل اخلري العام، ب������ل اإىل متوالية من 

ن�شانية. النهيارات الإ
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مدخل:

ال�س������عر اإبداٌع اإن�س������ايّن وموهبة تت������وق اإىل اجلم������اِل يف كلِّ اأطواِر احلياة 

اأحزانها واأفراِحها. وال�سعر ترجمان للروح الهائمة. فتاأ�رسهُ املواقف,وجتذبُه 

ُل  مَّ
الطاق������ات املبدعة. ولذلك يُْعَجُب ال�س������اعُر باإبداع اخلالق و�س������نعه. فيتاأ

ن�سان يف  �س������ئلة. وباملقابل يُْعَجُب باإبداعات الإ ويت�س������اَءُل, ويثريُ زوبعة من الأ

جمالِت النحِت والرق�ص والغناء والبناء والزخرفة وغريها. 

اأديب و�ساعر �سوري.

العمل الفني: الفنان  علي الكفري.

❁

ò

ثار حلب عراء لآ و�شف ال�شّ

حممود �أ�سد

❁
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وه������ذا جان������ب تتداخ������ل في������ه الفن������وُن 

ن�ش������انية. فكم لوحٍة فنيٍِّة �شاغها ال�شعراءُ  الإ

ألهمت الفنانني، فاأعادوا  �شعراً. وكم ق�شيدٍة ا

�ش������ياغتها لوحة اأو رق�شة اأو معزوفة. وهذا 

أكرَث  عطاء اإن�ش������اين جدي������ر بالتقدي������ر. وما ا

 
ِّ
دب والفن  دب������اء الذين جمع������وا ب������ني الأ الأ

أو نحتاً وبالعك�س!  أو رق�شاً ا متثياًل ا

ن�ش������اين،  اإن امل������كاَن احلافَل بالعطاِء الإ

يحتف������ي با�ش������تمراِر احلي������اِة وم������ا فيها من 

�ش������خب وحياة وهدوء. وبيع و�رشاء وَحراك 

�شيا�ش������ي هو مكان حمّق������ق كينونته، يدعوك 

بداع  لال�شتقرار. وال�ش������تقرار يحثُّ على الإ

والبن������اء والتمايز. وهذا �ش������اأن حلب كغريها 

من املدن ال�شاربة يف القدم وامل�شتمرِة بنب�س 

احلياة. 

يف حل������ب م������وادُّ منوعٌة و�ش������املٌة تغري 

املبدع������ني، وهذا لي�������س من ب������اب التفاخر 

عاء، ولكنها احلقيقة التي تربزها معاملُها  والدَّ

ُمها تاريخها. وتر�شمها اأحداث الدهر.  ويقدِّ

ولذلك مل يغفْل ذكُر حلب عن م�ش������اِر التاريخ 

دبية  واأحداث������ه. تراه������ا يف اأغلب الكت������ب الأ

والتاريخي������ة. كانت حمّطًة لمعًة ينطلق منها 

الدار�شون، ويَنَْهُل منها الباحثون. فالختالف 

حول عمرها، وحوَل ت�ش������ميتها ون�شبتها تقرُّ 

بذلك. ون�ش������اطاُت التنقي������ب يف قلعتها وما 

حولها، والهتمام العاملي باآثارها يثبت مدى 

اأهمّيتها ويف درا�ش������تنا هذه �ش������نتوّقف عند 

أُعّرج  ثرية، ومنها ا و�شف ال�شعراء ملعاملها الأ

ه������ا واأحيائها كاآثاٍر  تلميح������اً اإىل بع�س طباعمِ

لمادّية.. 

حظي������ت حل������ب من������ذ الق������دم باهتمام 

ال�ش������عراء، وكانت ملهمة. وجدوا فيها اأر�شاً 

بداع. فانت�رص فيها الفنُّ باأنواعه.  خ�شبة لالإ

أبنائه������ا يف الط������رب والرق�سمِ  وذاع �ش������يُت ا

والغن������اء. وكانت قبل������ة الفنانني وال�ش������عراء 

دباء والعلماء الذين اأقاموا فيها اأو عربوا  والأ

اأر�شها. فاأين يكمن هذا ال�شحُر احلالُل الذي 

بداع؟ وهل متلك حلب الع�شا  يثريُ �ش������هوةَ الإ

ال�شحرية اجلاذبة؟ حلب لها موقعها املتمّيز، 

وله������ا خ�شو�ش������ّية املجتمع املّوارمِ بالن�ش������اطمِ 

حداث التي  بداع. ولها وفرة الأ واحلي������اة والإ

أثرها ولها �ش������جلٌّ حافٌل  ت بها، وتركْت ا م������رَّ

ن�ش������ان. فال غرابة  ئها موقع القلب من الإ يبوِّ

بداع من  أيقظ������ت الإ فئ������دة، وا اإن �ش������لبت الأ

غفوته. 

قدمن  اآثار حلب يف �سعر الأ

هناك الكث������ري من الكتب التي غا�ش������ْت 

�ش������ّتى  يف  وتناولته������ا  حل������ب،  اأعم������اق  يف 

املجالت الجتماعي������ة والثقافية والعمرانية 

والرتاثية.. 

آراَء ذاَت قيمة  يف ه������ذه الكت������بمِ جن������ُد ا

حداث التي  معرفية، ن�شرتجع الذكريات والأ

ل تخفى على اأحٍد ومل تخفمِ �شيئا.
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حلُب م������ن املدن التي 

ثار، و�ش������وُرها  تكت������ظُّ بالآ

املنيع يرع������ى بني جنباته 

م�ش������جدها  مرك������زه  ويف 

أ�ش������واقها  وا م������وي  الأ

وخاناته������ا،  وحماماته������ا 

ويف مرك������ز القلب تنه�س 

اأطرافها  وعل������ى  قلعتها. 

بواب احل�ش������ينة  تل������ك الأ

وخا�ش������ت  واملنيع������ة.. 

وخرجت  البق������اء  معارَك 

ظافرة مرفوع������ة الراأ�س. 

ال�ش������عراء  اأحبه������ا  ول������ذا 

قدمي������اً وحديثاً. وما اأكرث 

الق�شائَد يف ذلك! 

حميي  ال�ش������يخ  ه������ذا 

الدين بن عربي وقد حلَّ 

أ�شاد برجالها. )نهر  بها، فو�شف حما�شنها وا

الذهب – الغزي- ج72/1(

حـــــلـــــٌب تــــــفــــــوُق مبـــــاِئـــــهـــــا وهـــــواِئـــــهـــــا

وبــــنــــاِئــــهــــا والــــــــزهــــــــِر مــــــن اأبــــنــــائــــهــــا

رجـــالـــهـــا نــــــــوِر  دون  الـــــغـــــزالـــــِة  نــــــــوُر 

�سهبائها مـــدى  عـــن   ُ تــقــ�ــرَُ والــ�ــســهــُب 

ــنــ�ــرَِ مـــن اأبـــراِجـــهـــا َطـــَلـــَعـــْت جنــــوُم ال

ــــهــــا حتـــكـــي بـــــــــروَج �ــســمــاِئــهــا فــــربوُج

ـــــُه، فـــفـــيـــِه رحـــمـــٌة والـــــ�ـــــســـــوُر بـــــاِطـــــُن

ــــهــــا ـــى اأعــــداِئ وعــــــــــذاُب ظــــــاِهــــــرِه عـــل

ــــــــُه بـــــــلـــــــٌد يـــــــظـــــــلُّ الـــــــغـــــــريـــــــُب كــــــــاأنَّ

يف اأهــــلــــِه، مـــا �ــســمــْع جــمــيــَل ثــنــاِئــهــا

ا قي������َل يف ذكر معاملها  هن������اك الكثريُ مَّ

ثرية، ولكنَّ القليَل من الكثريمِ قد لم�ش������ها  الأ

عن قرب. فهناك ذك������ر �رصيٌع وعابٌر ملعاملها 

ثرّية التي ارتبطت بحلب با�شتثناء القلعةمِ  الأ

وامل�شجد الكبري عند بع�س ال�شعراء. 
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ذكر ال�ش������اعر حممد الديري »الفردو�س« 

وذكره كباٍب: 

حــــــلــــــْب فــــــــــــــــردو�ــــــــــــــــصٍ  بــــــــــــــــاب  يف 

�ــــــــســــــــطــــــــٌر مـــــــــــن اخلــــــــــــــــــطِّ عــــــجــــــْب

ـــــــــحـــــــــاٌف ِمــــــــــــــــْن ذهــــــــــْب فـــــــيـــــــه �ـــــــــسِ

ـــــــــحـــــــــاُف َمــــــــــــــــْن ذَهـــــــــــــْب ُهــــــــــــــــنَّ �ـــــــــسِ

وذكر الفردو�س ال�ش������اعر زين الدين بن 

أع������الم النبالء /اجلزء 3/  الوردي. ورد يف ا

:452

ـــهـــبـــاِء تــكــفــي ـــ�ـــس ـــهـــوِة ال ـــيـــَك بـــ�ـــس عـــل

ــــهــــا حمــــــــاربــــــــَة الـــــــزمـــــــاِن ــــِن بــــجــــو�ــــس

طـــيـــٌب الــــــفــــــردو�ــــــصِ  يف  فــــلــــلــــغــــرفــــاِت 

ــــــذاُه مـــــن بـــــــــاِب اجلـــــنـــــاِن ــــــس يـــــفـــــوُح �

أب������واب حلب  وب������اب اجلن������ان ب������اٌب من ا

أي�ش������اً يف اأكرث من مكان.  َر ا املندثرة. وقد ُذكمِ

ففي معر�س تف�شيل حلب على �شائر املدن، 

قال اأحد ال�شعراء:

نـــا كـــــلَّ �ـــســـابـــٍق ــبــقــت �ـــســـهـــبـــاوؤ ــس لـــقـــد �

اإىل احل�سِن، وامتازْت على الزهِر بالورِد

وفــيــهــا لــنــا بـــــاُب اجلــــنــــاِن، وُحــــوُرهــــا

ــِك الــ�ــســعــِد ــهــا يـــرَتـــْعـــَن يف فــل بــفــردو�ــسِ

أيامه  أبو �ش������عيد العّزي ا ويذكر ال�ش������اعر ا

يف ال�شهباء وذكرياتهمِ يف اأماكن معروفة منها 

ربعني وب������اب اجلنان  )باب املق������ام وباب الأ

والفردو�س( فيقول: / مدينة حلب يف قوايف 

الذهب / للدكتورة كارين �شادر �س 124:

لعهدكْم عــنــدي  ال�سهباَء  �ساكني  اأيـــا 

مَبــــــــالِل ــــــْب  ُيــــــ�ــــــسَ ل  ولٍء  قــــــــــدمُي 

ـــهـــا اأر�ـــسِ �ـــســـاحـــَة  ـــــْمـــــَت  ميَّ حــــلــــٌب  اإذا 

فـــــــَحـــــــيِّ قـــــيـــــامـــــًا بــــــاملــــــقــــــاِم غـــــــــواِل

ـــغـــًا ـــــــعـــــــن مـــبـــلِّ رب ْج بـــــبـــــاب الأ وعــــــــــــرِّ

�ــــــســــــالمــــــَي اأحـــــــبـــــــابـــــــا بــــــــه ومــــــــــــواِل

ــيــًا ــلِّ تــ�ــس اجلـــــنـــــاِن  بـــــــاِب  عــــن  اآُل  ول 

ُزلِل كـــــاحلـــــيـــــاِة  مـــــــــاٍء  لـــ�ـــســـلـــ�ـــســـاِل 

�ـــســـحـــائـــٌب نــــــبــــــيــــــاِء  الأ مـــــقـــــرَّ  ى  وروَّ

ــــبــــا و�ــــســــمــــاِل ـــــفـــــهـــــا ريـــــحـــــا �ــــسَ لِّ يـــــوؤ

ــــرين الــــفــــردو�ــــصَ طـــيـــَب نــعــيــمــه يــــذكِّ

ُيـــــَتـــــْب بـــــــزواِل ـــُه لـــــو ل  ـــَن فـــيـــا حـــ�ـــس

ويف الديوان احللب������ي القدمي املتناثر يف 

حنايا الكت������ب التاريخية ودواوين ال�ش������عراء 

بي������ات واملقطوعات التي تذكر  الكثريُ من الأ

َقتْها  حل������ب ومعامله������ا. وق������د جمعته������ا وحقَّ

الدكتورة »كارين �شادر« و�شدر بعنوان »مدينة 

حلب يف قوايف الذهب« وهو من من�ش������ورات 

وزارة الثقافة مبنا�شبة حلب عا�شمة الثقافة 

�شالمية.  الإ

ذكر ال�ش������اعر عمر اللبق������ي باب الن�رص 

وباب الفرج وباب اجلنانمِ والباقي منها باب 

الن�رص فيقول:

ـــ�ـــرَوَر على ــَق ال ـــٍب تــل ــــْم ِحــمــى َحـــَل ميِّ

ـــــا، الـــــــنـــــــريِِّ الـــبـــهـــِج ـــــه ـــــاِئ ـــــن جـــــبـــــِن اأب
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ــْت ــمــَل ــــــْل بــــلــــدًة �ــس ــــْج وُلـــــــــْج، وتــــــاأمَّ فــــُع

بـــــاَب اجلـــنـــان وبـــــاب الـــنـــ�ـــرَِ والـــفـــرِج

ه������ذه املعامل ذك������رْت دون اأن تاأخذ حقها 

من الو�شف الفني الدقيق الذي يربز عظمة 

البناء واخلط������وط وحلب افتقدت ل�ش������اعر 

حقيقي كبري ي�ش������ف معاملها الدقيقة �ش������وى 

ها وذكرها  ال�ش������نوبري الذي اأكرث من و�ش������فمِ

ورمبا يبقى نهر قويق الظاهرة الوحيدة التي 

التفت اإليها ال�ش������عراء، فو�شفوا حاله يف كل 

ن.  الظروف وهذا لي�س جماله الآ

وراأى بع�شهم يف باب الفرج منتجعاً للروح 

املتعبة، فيقول ال�شاعر يو�شف الدم�شقي وهو 

نقيب اأ�رصاف حلب:

ــــدٍة بــــل عــــــن  الــــــنــــــوى  راَم  ملــــــن  ُقــــــــــْل 

ــــــــــَرِج ــــــــــــــُه مــــــن َح �ـــــســـــاق فــــيــــهــــا ذرُع

ـــــــِل الــــــقــــــلــــــَب بــــ�ــــســــكــــنــــى حــــلــــٍب عـــــــلِّ

الـــــفـــــرِج بــــــــــاَب  الــــ�ــــســــهــــبــــاِء  يف  اإنَّ 

ومازال اإىل فرتة قريبة مالذاً لل�ش������باب، 

فيه املقاهي واملطاعم ودور ال�ش������ينما واللهو 

واملح������الت التجاري������ة والفن������ادق فهو قلب 

املدينة. 

وال�ش������اعر البحرتي يف ذك������ره علوة التي 

اأحبه������ا ويف معر�س ذكريات������ه يحُن اإىل معامل 

حلب واأحيائها ومنها جبُل جو�شن ومتنزهات 

حلب )بانقو�ش������ا- وبابل������ي- وبطيا�س( وقد 

ة يف مقطوعات  ماكن غرَي مرَّ ذك������رت هذه الأ

ال�ش������عراء الذي������ن ا�ش������تاقوا اإىل حلب، فقال 

البحرتي / ديوان ال�شنوبري �س109/:

�ـــــصِ ـــــثِّ الـــــــــــــَوْدِق رجـــــاَّ ـــــِل اأقــــــــــاَم كــــــلُّ ُم

عـــلـــى ديــــــــاٍر بــــُعــــْلــــو الــــ�ــــســــام اأدرا�ــــــــــصِ

ـــطـــاٌف َوُمـــــْرتـــــبـــــٌع فـــيـــهـــا لــــعــــلــــوَة مـــ�ـــس

ــــي وبـــطـــيـــا�ـــصِ ــــلِّ ــــاُب ـــا وب ـــقـــو�ـــس مــــن بـــاَن

ـــــنـــــا بــــعــــد مـــعـــرفـــٍة ـــــكـــــَرْت مـــــــنـــــــازٌل اأن

ــــْت مـــن هـــوانـــا بــعــد اإيـــنـــا�ـــصِ واأوحــــ�ــــسَ

َلـــْو �سئِت اأبــدلــِت الــ�ــســدوَد لنا يــا عــلــَو 

الــقــا�ــســي قــلــُبــك  لــ�ــســبٍّ  ولَن  و�ـــســـاًل 

حلٍب مــن  الــظــهــراِن  اإىل  �سبيٌل  يل  هــل 

؟ �ـــــــــصِ والآ الــــــــورد  ذاك  بــــن  ونــــ�ــــســــوٍة 

مــقــبــلــٌة ـــــــــاُم  ي والأ الــــريــــُح،  اأقــــبــــَل  اإذا 

ــا�ــصِ ـــِث الــعــطــفــن مــيَّ مـــن اأهــــيــــٍف خـــِن

بي������ات يف اأكرث من  وق������د وردتمِ ه������ذه الأ

كتاب.

أ�شهر  ولل�شنوبري ق�شيدة مطولة ي�شف ا

ما يف حلب من معامل طبيعية واأحياء �ش������كنية 

وذكري������اٍت حف������رت يف ذاكرته والق�ش������يدة 

ج������اءْت على جمزوء الرم������ل فاأعطت اإيقاعاً 

جمياًل و�رصيعاً ي�ش������اف اإىل روىِّ الهاء امل�شعِّ 

يف طالقت������ه والعمي������ق يف دللت������ه ومطلعها 

)�س144(:

ـــــصَ احــــبــــ�ــــســــاهــــا ـــــ� ـــــعـــــي ـــــا ال ـــــس ـــــ� اأحـــــب

ــــــــــال الــــــــــــــــــــــــــــداَر ا�ــــــــــســــــــــاألهــــــــــا و�ــــــــــس

ومنها:
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ـــــــــــا وبــــــــــــــهــــــــــــــا بــــــا ـــــــــــس ـــــــــــقـــــــــــو� ـــــــــــاَن ب

ـــــــــاهـــــــــي حــــــــــــــــَن بــــــاهــــــا ـــــــــب هــــــــــــى امل

ــــــــــــــٌب بــــــــــــــــــــــــْدُر دجــــــــــــــــى اأنـــــــــــــ َحــــــــــــــَل

ــــــــهــــــــا الــــــــــــــزهــــــــــــــُر قــــــــراهــــــــا ــــــــُجــــــــُم ـ

حــــــــــــــبــــــــــــــذا جــــــــــامــــــــــعــــــــــهــــــــــا اجلـــــــــــا

ــــــــنــــــــفــــــــ�ــــــــصِ ُتــــــــقــــــــاهــــــــا ــــــــل مــــــــــــــــــــُع ل

ثم ي�شف اجلامع الكبري ومئذنته:

الـــــبــــــ ذوو  ُيــــــــْر�ــــــــســــــــي  مـــــــــــوِطـــــــــــٌن 

ـــــــاهـــــــا ــــــــــــــاُه حـــــــب ـــــــــــــــــــــرِّ مبــــــــــــــر�ــــــــــــــس ـ

ــــــــــــــطــــــــــــــرِف فــــــيــــــِه ـــــــــــهـــــــــــواُت ال �ـــــــــــس

فــــــــــــــــوق مــــــــــــا كــــــــــــــــان ا�ــــــســــــتــــــهــــــاهــــــا

مــــــــــــــهــــــــــــــا الــــــــــــل قــــــــــــبــــــــــــلــــــــــــٌة كــــــــــــــرَّ

وحـــــــــــبـــــــــــاهـــــــــــا بــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــوِر  ُه 

وراآهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذهــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــًا يف

راآهـــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــْن  َم لزورٍد 

ومــــــــــــــــــراقــــــــــــــــــي مــــــــــــــــنــــــــــــــــرٍب، اأعـــــــــــــــــ

ــــــــــــيٍء ُمــــــــْرتــــــــقــــــــاهــــــــا ــــــــــــس ــــــــــظــــــــــُم � ـ

طــــــا مــــــــــــــئــــــــــــــذنــــــــــــــٍة  وُذرى 

ذراهـــــــــــــــا الـــــــــنـــــــــجـــــــــِم  ذرى  لـــــــــــت 

ــــــ ـــــــــــــــٌة اأبــــــــــــــــــــــــــــــــــدُع مـــــــــــــــا فـــــي قـــــــــــــــبَّ

بــــــنــــــاهــــــا اإْذ  بــــــــــــــنــــــــــــــاٌء  ــــــــــهـــــــــا 

ـــــــــَي نـــــقـــــو�ـــــســـــًا ـــــــــس ـــــــــو� ـــــــاهـــــــت ال �ـــــــس

فـــــــــــــحـــــــــــــكـــــــــــــتـــــــــــــُه وحــــــــــــكــــــــــــاهــــــــــــا

ــــــــ لـــــــــــــو راآهــــــــــــــــــــــــــا مـــــــبـــــــتـــــــنـــــــي قـــــــبَّ

ـــــــــــــــــَة كــــــــــ�ــــــــــرَى مــــــــــــا ابــــــتــــــنــــــاهــــــا

بهذا الو�ش������ف الرائ������ع والدقيق للجامع 

ُد  موي يف حلب يكاُد يكون الو�ش������ف املتفرِّ الأ

لهذا امل�شجد، وبهذه الدقة والرباعة. 

ويف هذه الق�شيدة نف�ش������ها يذكر الباَب 

نه دفن  ثري امل�ش������هوَر )باب قن�رصي������ن (لأ الأ

ابنته التي اأحبها يف قّن�رصين: 

ـــــ�ـــــصْ �ــــــســــــُجــــــو نـــــفـــــ�ـــــســـــي بــــــــــــــاُب قـــــنِّ

ريــــــــــــــــــــــَن َوْهــــــــــــــــــــــــــــــٌن و�ـــــــســـــــجـــــــاهـــــــا

ـــــــــتـــــــــي فــــيـــــ َجـــــــــــــــــــــــــَدٌث اأبـــــــــــكـــــــــــي ال

ـــــــــي مــــــــــــــن بــــــكــــــاهــــــا ــــــــــــــــــِه ومـــــــــثـــــــــل ـ

دا ــــــــا  ــــــــب حــــــــل اأحـــــــــــــــمـــــــــــــــي  اأنــــــــــــــــــــــــا 

حـــــمـــــاهـــــا ـــــــــــــــــْن  َم واأحــــــــــــمــــــــــــي  رًا 

حــــــــــوْتــــــــــُه مــــــــــــا  حــــــــ�ــــــــســــــــٍن  اأيُّ 

حــــــــــواهــــــــــا مـــــــــــــــا  اأو  حـــــــــــــلـــــــــــــٌب 

أبيات ت�شف بع�س م�شاجد حلب  وهناك ا

آيٌة يف العمارة والزخرفة وفّن  القدمية، وهي ا

البناء، ولكنها مل حتَظ باآيةمِ الو�ش������ف البديع. 

ورد يف كت������اب كنوز الذهب و�ش������ف جلامع 

أّول جامع بني بحلب  ث������ري. وهو ا الطنبغا الأ

م������وي كما ورد يف الكت������اب املذكور.  بعد الأ

ول �س335وقال فيه ال�ش������اعر ابن  اجلزء الأ

حبيب:

جـــــامـــــٌع الــــــــقــــــــرى  داِر  حــــــلــــــٍب  يف 

ـــاحلـــي ـــ�ـــس ــــــُه، الـــطـــنـــبـــغـــا ال ــــــْت اأنــــــ�ــــــسَ

ــــــــــُه ــــــــــْن اأمَّ رحــــــــــُب الــــــــــــذرى يـــــبـــــدو مَل

ــــِح ــــوا�ــــس لـــــطـــــُف مـــــعـــــاين حــــ�ــــســــِنــــِه ال
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ــــــــرايــــــــاِت يـــــــــروي الـــظـــمـــا مــــرتــــفــــع ال

مــــــن مـــــــاِئـــــــِه بــــالــــ�ــــســــارب الـــ�ـــســـاحلـــي

الــــّدجــــى املـــ�ـــســـلـــي يف ظــــــالم  يــــهــــدي 

ـــــــالمـــــــِح مـــــــــن نــــــــــــــوره بــــــــالــــــــالمــــــــِع ال

، يــــ�ــــرَُّ الـــــورى ــــِه الــــــرو�ــــــصُ مــــن حــــول

مــــــــن زهـــــــــــــــِره بـــــالـــــفـــــائـــــق الـــــــفـــــــاحِت

ــــــُه خــــــ�ــــــسَّ الــــــــــــــــــذي  بـــــــانـــــــيـــــــه  لل 

ـــــــرائـــــــِح ـــــــغـــــــادي ولـــــــل بــــــــــالــــــــــروح لـــــــل

ويف الكتاب نف�ش������همِ ورَد و�ش������ف جلامع 

)تغري بردي( وامل�ش������مى ب )املوازيني( ويقع 

أ�شوار حلب. و�شفه  احية داخَل ا َّ ال�شفَّ
يف حي

ال�ش������اعر زين الدين بن اإبراهي������م الرهاوي 

بيات على عتبة منربه �س238: وكتبت الأ

مــــــنــــــرٌب جـــــــامـــــــٌع حمــــــا�ــــــســــــَن فــــ�ــــســــٍل

ذلـــــــــك اجلـــــــمـــــــُع مـــــــالـــــــُه مـــــــن نــــظــــرِي

خـــــ�ـــــصَّ عــــــــــــّزًا بــــجــــمــــعــــٍة وخـــــطـــــاٍب

ٍ ونـــــــذيـــــــِر عــــــــن ر�ــــــــــســــــــــوٍل مـــــــبـــــــ�ـــــــرَِّ

بـــــــــردي تــــــــغــــــــري  لِل  بــــــــنــــــــاه  قـــــــــد 

كــــــــي يـــــــــُجـــــــــازى بـــــجـــــنـــــٍة وحــــــريــــــِر

ديرة بالو�شف، فو�شف  وحظيت بع�س الأ

آثار دير )ب������رية دادخني( وذكر  اب������ن الوردي ا

ما�شيه الزاهر بالراهبات والرهبان والنواقي�س 

ن�س. وربط  واحلدائق والطي������ور وجمال�س الأ

بني ما�ش������يه امل�رصق وحا�رصه الكئيب. هذا 

ما ورد يف كتاب الدكتور اأحمد فوزي الهيب 

»احلركة ال�شعرية يف زمن املماليك يف حلب 

ال�ش������هباء« فجاء يف /�س312/ وقد اأعيَدْت 

طباع������ة الكت������اب مبنا�ش������بة حلب عا�ش������مة 

�شالمية عام 2006: الثقافة الإ

نـــاطـــٌق َنـــــَك  فـــــاإ تـــ�ـــســـُمـــْت  اإْن  ديــــــُر  يــــا 

قــــبــــوُر ـــــُهـــــنَّ  ـــــمَّ �ـــــسَ ــــــواعــــــَم  الــــــن اإنَّ 

لــــْت تـــلـــك املـــحـــا�ـــســـن، وانـــثـــنـــْت وتــــبــــدَّ

َب املــــعــــمــــوُر تــــلــــك الـــــــقـــــــدوُد، وُخـــــــــــــرِّ

فـــــــغـــــــدوَت تــــــنــــــدُب اأهـــــــلـــــــَك بــــاكــــيــــًا

ـــــــُه مــــنــــ�ــــســــوُر بـــــلـــــ�ـــــســـــاِن حـــــــــــاٍل طـــــــيُّ

رحـــمـــًة تـــبـــكـــي  الـــــعـــــُن  راأتــــــــــَك  واإذا 

ـــرُي خلــــــلــــــوِّ ربــــــــِعــــــــَك والـــــــبـــــــكـــــــاُء يـــ�ـــس

نــــافــــٌع املـــــعـــــاهـــــِد  يف  ــــَر  الــــتــــفــــكُّ اإنَّ 

بـــــــل عـــــا�ـــــســـــٌم والــــــغــــــافــــــلــــــون كــــثــــرُي

باأ�ش������لوبها ووا�ش������حة  ب�ش������يطٌة  بيات  الأ

معانيه������ا ولكنَّه������ا عميقة الدلل������ة لعفويتها 

َ عنه ال�ش������اعر. ونالت بع�س  و�ش������دق ما عربَّ

البيمار�ش������تانات بع�ش������اً من الذكر فو�شف 

أب������و حممد بن حبيب البيمار�ش������تان الكاملي  ا

ثري  الواق������ع على مقربة من باب قن�رصين الأ

ال�ش������هري وذلك يف كتاب كنوز الذهب ل�شبط 

ول /�س  اب������ن العجمي احللب������ي يف جزئه الأ
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اأنــــــــزلــــــــك الــــــرحــــــمــــــُن خـــــــــرَي مـــــنـــــزٍل

الـــــــدرْج ــــى  اأعــــل اإىل  ـــــــــاك  ورقَّ َرْحـــــــــٍب 

والـــ�ـــســـفـــا لــــلــــنــــجــــاِة  دارًا  بــــنــــْيــــت 

ـــريـــ�ـــصِ مــــن حــــرْج لـــيـــ�ـــَص بـــهـــا عـــلـــى امل

وملَّا �ش������يِّدت �ش������اعة باب الفرج ال�شهرية 

والتي تعترب من مع������امل املدينة املعا�رصة ويف 

خ ذلك بع�ش������هم  رَّ
أ آخ������ر العهد العثم������اين. ا ا

وو�ش������فوها، فيقول ال�ش������اعر عب������د الفتاح 

الطرابي�شي احللبي فيها:

ــــاَد بــالــ�ــســهــبــا مـــــنـــــارَة �ـــســـاعـــٍة ــــس قــــد �

تــــزهــــو بـــــاإتـــــقـــــاٍن وحــــ�ــــســــِن �ـــســـنـــاَعـــِة

يف دولـــــة املـــلـــك احلــمــيــد املـــرجتـــى الـــ

ـــثـــاين الـــــذي �ـــســـا�ـــَص الــــــورى بـــدرايـــِة ـ

وبــهــّمــِة الــــوايل الــــــروؤوِف اأخــــي احِلــجــا

و�ـــســـنـــيـــع قـــــــوٍم ِمـــــــْن اأعـــــاظـــــِم �ــــســــادِة

تـــاريـــُخـــهـــْم َرَوى  قــــــْد  رجــــــــاٌل  فــــهــــُم 

ـــاعـــِة ـــ�ـــس ـــــاِم ال ــــالئــــهــــْم حــــتــــى قـــــي لــــُع

مث������ل هذا احلدث ي�ش������تدعي الو�ش������ف 

والتعب������رَي ولكن������ه بق������ي يف اإطار الو�ش������ف 

عالمي فقط دون مالم�ش������ة  اخلارج������ي والإ

أبدَع.. ن�شاين الذي �شيَّد وا للنب�س الإ

ثارمِ 
������ٌة ك������ربى يف و�ش������ف الآ للقلعة ح�شَّ

وهناك اأكرثُ من �ش������اعر توقف عند �شموخها 

وارتفاعها وهيبتها.

ي�شف ال�شاعر ال�رصّي الرّفاء يف ق�شيدة 

مي������دح به������ا �ش������يف الدولة. في�ش������ف حلب 

ويتوقف عند قاعتها ول غرابة اإن كان يربط 

بني �شيف الدولة وقوته ودفاعه وبني القلعة 

ومنعتها /�س 98/:

و�ـــســـاهـــقـــٍة يــحــمــي احلــــِمــــاَم �ــســهــوُلــهــا

ـــــبـــــاَب املــــنــــايــــا وعـــــوُرهـــــا وميــــنــــع اأ�ـــــس

ْت َ اإذا �ــســرتْت غـــرَّ الــ�ــســحــاِب، وقـــد �ـــرََ

ـــَت الــ�ــســحــاَب �ــســتــوَرهــا جــوانــُبــهــا ْخـــل

وكذلك و�شف ال�ش������اعر الفقيه املعروف 

بابن اأبي املن�ش������ور يف ق�شيدة قالها يف مدح 

امللك الظاهر بن يو�شف بن اأيوب. والو�شف 

ها من اخلارج ومكانتها وموقعها  أَبَْرَز جزئياتمِ ا

وبلغة جزلة تتنا�شب مع املو�شوع:

ــامــيــُة الــــذرى رجــــــــاِء �ــس وفــ�ــســيــحــُة الأ

ــريًا عـــن ُعـــالهـــا الــنــاظــرا ـــَبـــْت حــ�ــس َقـــَل

هـــا هـــا وعـــلـــوِّ كـــــــــادْت لـــــفـــــرِط �ـــســـمـــوِّ

تــ�ــســتــوقــُف الــفــلــك املــحــيــَط الـــدائـــرا

ــــاُء تـــ�ـــســـَخـــُر بــــالــــزمــــان وطـــاملـــا �ــــســــمَّ

ـــبـــنـــيـــاِن كــــــان الـــ�ـــســـافـــرا ـــواهـــِق ال ـــ�ـــس ب

لل�ش������اعرين  بديع������ة  وهن������اك ق�ش������يدة 

)اخلالديان( وهما �شقيقان ولهما ديوان �شعر 

مطبوُع. و�ش������فا القلعة يف مدحهما ل�ش������يف 

الدولة، وهذه الق�ش������يدة من الق�شائد التي 

تقرتب من الو�شف كغر�س يهتم باجلزئيات، 

ويتقن و�ش������ف املو�شوف، ويقربَك منه /�س 
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وخـــرقـــاُء قــد تــاهــْت عــلــى مــن يــروُمــهــا

ــْعــِب ــهــا الـــعـــايل وجــانــبــهــا الــ�ــسّ مبــرقــِب

يـــــــزرُّ عـــلـــيـــهـــا اجلـــــــوُّ جــــيــــَب غـــمـــامـــٍة

ــِب ــْه ــهــا عـــقـــدًا بـــاأجنـــِمـــِه الــ�ــس ويــلــبــ�ــسُ

َبــــــَدْت مـــن خــالِلــِه ــــرٌق  اإذا مـــا �ــــرَى ب

احُلْجِب ِخَلِل  من  الــعــذراُء  لحــِت  كما 

ــٍة ــــْت بــُغــ�ــسَّ فــكــم ذي جـــنـــوٍد قـــد اأمــــاَل

ــَطــواٍت قــد اأبـــانـــْت عــلــى َعــْتــِب ــسَ وذي �

وملَّا بيَّ�س ن�شوح با�شا عام 1013 للهجرة 

رِّخا. اأحمد 
قلعة حلب ذكر ذلك ال�ش������اعُر موؤ

بن يحيى املعروف بالكواكبي /�س87/:

ميـــيـــنـــًا قـــلـــعـــُة الـــ�ـــســـهـــبـــاِء اأ�ــــســــَحــــْت

ـــــٌك يــــفــــوُح ـــــ�ـــــسْ ـــــًا عـــــرُفـــــهـــــا ِم عـــــرو�ـــــس

ـــــي بـــيـــا�ـــســـي خــــــــــــــــوا، عـــــنِّ وقــــــالــــــْت اأرِّ

ــــوُح ــــ�ــــس ـــــهـــــا ن ـــــ�ـــــسُ َخــــــــهــــــــا ُمـــــبـــــيِّ فــــــــاأرَّ

وت�ش������توقفنا ق�ش������يدة اأخرى لل�شاعرين 

)اخلالديان( وهما ي�ش������فان القلعة و�ش������فاً 

بديعاً يليق بجاللها و�شموخها /�س152/:

ـــــوَق �ـــســـافـــُلـــهـــا ـــــّي ـــــَع وقــــلــــعــــٍة عـــــانـــــَق ال

وحــــــــاز مـــنـــطـــقـــَة اجلــــــــــــوزاِء عــالــيــهــا

الــغــمــاُم لها كـــاَن  اإْذ  ــْطــَر  الــَق تــعــرُف  ل 

ـــيـــهـــا ـــــاأ قـــطـــريـــه ُمـــوا�ـــسِ اأر�ــــــســــــًا تـــــوطَّ

�ساكنها خــا�ــص  راحـــــْت  الــغــمــامــُة  اإذا 

عــوالــيــهــا تــهــمــي  اأن  قـــبـــل  ــهــا  حــيــا�ــسَ

فــــــــالِك مــرقــُبــهــا ُيــــَعــــدُّ مـــن اأجنـــــم الأ

لـــــو اأنـــــــــُه كــــــان يــــجــــري يف جمـــاريـــهـــا

ْت َوْعــــــٍر قـــد امـــتـــالأ عــلــى ذرى �ــســامــٍخ 

ــــوء بـــهـــا تــيــهــا ِكـــــــــــرْبًا بـــــه وْهـــــــــَو ممــــل

لــــــُه ُعـــــقـــــاٌب ُعـــــقـــــاُب اجلـــــــوِّ حـــائـــمـــٌة

خوافيها يف  تــخــفــى  فــْهــي  دونـــهـــا،  مــن 

مـــكـــائـــُدهـــا اأمــــــــــالك  مــــكــــائــــَد  ْت  ردَّ

ْت بــــدواهــــيــــهــــم دواهــــيــــهــــا وقــــــــ�ــــــــرََّ

بياتمِ اإحاطة بالقلعةمِ ال�شاخمةمِ  يف هذه الأ

التي نالت حظاً وافراً من الو�ش������ف يتنا�شب 

مع عظمتها مع روعٍة يف الت�شبيه واخليال..

عالق اخلطرية لبن �ش������داد  ويف كتاب الأ

أبياٌت رائعٌة وجميلة ت�ش������ف )دار العز( التي  ا

بناها امللك الظاهر. وقال فيها عبد الرحمن 

ابن النابل�ش������ي بديع ال�شعر، و�شف اأ�شباغها 

و�شموخها وروعة عمرانها جاء هذا يف اجلزء 

ول ال������ذي خ�س به حلب. وقد علَّق عليها  الأ

تعليق������اً جمياًل وغنياً الدكت������ور اأحمد فوزي 

الهي������ب يف كتاب������ه )احلركة ال�ش������عرية( زمن 

يوبيني يف حلب ال�شهباء �س /140/: الأ

ول طـــــيـــــٍب  يف  داريــــــــــــَن  حـــــلـــــْت  داٌر 

ــــــاُر عــــــطَّ ول  بــــ�ــــســــاحــــتــــهــــا  عــــــطــــــٌر 

ـــهـــا ــــــْت �ـــســـمـــاُء عــــمــــادهــــا، فـــكـــاأنَّ ــــــَع ُرِف

ـــعـــوِد ُتـــــــداُر ـــس ـــ� قــــْطــــٌب عـــلـــى فــــلــــِك ال

ــٌج وزهــــــــْت ريـــــا�ـــــصُ نــقــو�ــســهــا وبــنــفــ�ــس

وبــــــــهــــــــاُر ـــــــــٌع  يـــــــــان وْرٌد   ، غـــــــــ�ـــــــــصٌّ

�ــــــســــــبــــــاِغ مــــبــــتــــهــــٌج، ول نــــــــوٌر مـــــن الأ

اأزهـــــــــــــــــــاُر ول  واأزهــــــــــــــــــــــــــــاٌر  نــــــــــــــــوٌر 



175 العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد  570    اآذار  2011 

ثار حلب و�شف ال�ّشعراء لآ

الدجى غ�سِق  ففي  حما�سنها  و�سَحْت 

ــــفــــاُر ــــبــــِح جـــبـــيـــنـــهـــا اإ�ــــس ــــفــــى لــــ�ــــسُ ــــْل ُي

ثم ي�ش������ف ال�ش������اعر لوحة فني������ة رائعًة، 

تذكّرن������ا برباعة البحرتي وهو ي�ش������ف اإيوان 

أثارتُْه من  ك�رصى ولوحة معركة اأنطاكية وما ا

اإعجاٍب و�شكوك:

ــــَوٌر ُتـــــري لـــيـــَث الـــعـــريـــِن جُتـــاَهـــُه �ــــسُ

�ــــســــواُر �ــــســــطــــاُه  يـــخـــ�ـــســـى  ول  مـــنـــهـــا، 

فـــاآنـــ�ـــصٌ ــــقــــدمي  ال احلـــــــرب  اإىل  �ـــســـلـــٌم 

ِه مـــــــن طـــــــــال مــــــنــــــُه نـــــفـــــاُر بـــــــــعـــــــــدوُّ

ــكــهــْم ِة مــل ـــــديـــــَن عـــلـــى اأ�ــــــــــــرََّ ومـــــو�ـــــسَّ

خــــــّمــــــاُر ول  خــــــمــــــٌر  ول  �ــــــســــــكــــــرًا 

الــــقــــيــــاِن رواجــــعــــًا ل يــــاأتــــلــــي �ــــســــدُو 

ــــــــــــــــــاُر اأوت ول  نــــــــغــــــــٌم  ول  فــــــــيــــــــِه 

وذا عـــــــــــوَده طــــــربــــــًا  يـــــعـــــانـــــُق  هــــــــذا 

ـــــُل َثــــــــــْغــــــــــَرُه املـــــــزمـــــــاُر داأبـــــــــــــــًا يـــــقـــــبِّ

بي������ات ناطقٌة ومعربة عن اإح�ش������ا�سمِ  فالأ

ال�شاعر الذي اأجاد التعبري وهي من الق�شائدمِ 

القليلة التي لم�ش������ت مو�شوع الو�شف بهذه 

الرباعة..

نَّ حلب تعر�شت 
أ تروي الكتب التاريخية ا

آثارها الوخيمة  للغزو الترتي ولنكبات تركت ا

ثار واملدين������ة ، فهناك من تاأمل  على ه������ذه الآ

أثن������اء الغزو املغويل وبعد دخول  حلالمِ حلب ا

أ�ش������عل الناَر فيها ملدة ثالثة  تيمورلنك الذي ا

بيات  أيام فيقول ال�رّصاج املختار وقد اأورد الأ ا

الغ������زي يف نهر الذهب والطب������اخ يف اإعالم 

النبالء:

يــا عـــُن جـــودي بــدمــٍع مــنــك من�سكِب

طــــول الــــزمــــاِن عــلــى مـــا حــــلَّ يف حــلــِب

ــهــبــا عــلــيــك وقـــد ويـــــــالُه ويـــــــالُه يــا�ــس

من�سلِب غــــرِي  ُحــــــْزٍن  ثــــوَب  كــ�ــســْوِتــنــي 

ثم يقول:

ـــِك املـــعـــمـــوَر حـــن غـــدوا بــــوا ربـــَع وخــــرَّ

يــ�ــســعــون يف كــــلِّ نــحــٍو مــنــِك بــالــّنــَكــِب

بــــيــــوِت الل مــعــظــِمــهــا مــــن  قـــــوا  وخـــــرَّ

قــــوا مـــا بــهــا مـــن اأ�ــــــرَف الــكــتــِب وحــــرَّ

وقد رثى ابن العدمي حلب بعد ان�رصاف 

التت������ار عنها، وقد تركوه������ا خرائَب وحرائق 

بي������ات يف كتاب  أ�ش������الًء. وردت الأ ودم������اًء وا

أع������الم النبالء اجل������زء الثاين/ �س  الطباخ ا

313 / ومطلعها:

ـــَدُم ـــْه هـــو الـــدهـــُر مـــا تــبــنــيــِه كــفــاك ُي

ــَظــلــُم فــُت لـــديـــِه  اإنـــ�ـــســـافـــًا  رْمــــــَت  واإْن 

ثم يقول:

وقــــد ُدِر�ــــســــْت تــلــك املــــدار�ــــصُ وارمتــــْت

ــُم ــخَّ مــ�ــســاِحــُفــهــا فـــوق الــــرثى وْهــــي �ــسُ

ـــــك اأقـــــفـــــرْت ـــــــى ربـــــوُع ـــبـــًا اأن فـــيـــا حـــل

تـــتـــكـــّلـــُم واأعــــــتــــــْت جـــــوابـــــًا فـــــْهـــــَي ل 

اأنـــــــــوُح عـــلـــى اأهــــلــــيــــِك يف كـــــلِّ مـــنـــزٍل

ـــاأل عنهُم ـــس واأبـــكـــي الـــّدجـــى �ــســوقــًا واأ�

ثري������ة. ذكر  ونبق������ى م������ع رثاء املع������امل الأ
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الطباخ يف اأعالم النبالء اجلزء الرابع/ �س 

351 / اأن دير عمان بنواحي حلب. وتف�شريه 

أبو فرا�س  بال�رصيانية دي������ر اجلماعة ومرَّ به ا

بن اأبي الفرج البزاعي فقال ارجتالً:

قـــــد مــــــرْرنــــــا بــــالــــديــــر ديــــــــِر َعـــمـــانـــا

ووجـــــــــــــْدنـــــــــــــاُه دائــــــــــــــــــرًا فـــ�ـــســـجـــانـــا

وراأيــــــــــــــنــــــــــــــا مــــــــــنــــــــــازلً وطــــــــــلــــــــــوًل

ـــــكـــــانـــــا الـــــ�ـــــسُّ نـــــــــــَر  ول  دار�ــــــــــــســــــــــــاٍت 

ثــــــــــــــــاُر مــــــن كــــــــان فــيــهــا واأرتــــــــنــــــــا الآ

قــــبــــَل تـــفـــنـــيـــهـــُم اخلــــــطــــــوُب عـــيـــانـــا

ـــيـــنـــا فــــبــــكــــيــــنــــا فــــــيــــــه وكـــــــــــــــان عـــل

ـــــكـــــانـــــا َب بـــــكـــــيـــــنـــــا  ملـــــــــا  عــــــلــــــيــــــِه  ل 

ــبــحـــ ـــــُد اخلـــــطـــــوِب فــاأ�ــس قـــتـــهـــْم ي فـــرَّ

اأ�ـــســـيـــانـــا بــــعــــدهــــم  مــــــن  ــــــًا  خــــــراب َت 

ــــيــــايل متــــيــــُت ال ــــل ـــيـــمـــُة ال ـــس وكــــــــذا �

ــــــــدم الــــبــــنــــيــــانــــا ــــــــه ـــــــا وت حـــــــــــيَّ مـــــــنَّ

لم واحل�رصة، وتبث  بيات تن�شح من الآ الأ

خًة باحلكمة والعربة. فماذا  اللواعج م�ش������مَّ

ثار واإف�شادها 
ن ونحن نرى اإهمال الآ تقول الآ

أبني������ة  باأيدين������ا وحتويله������ا اإىل منتجع������اٍت وا

حديث������ٍة. دافعنُا اإىل ذلك عق������دة التحديث 

والعوملة وملء اجليوب ولو كان على ح�شاب 

آثارنا واأخالقنا.  ا

اآثار حلب وال�سعر املعا�رَ: 

أك������رث ال�ش������عراء املعا�������رصون م������ن ذكر  ا

قالي������م والدول ،ومن  حلب وم������ن خمتلف الأ

ال�شعراء  ������ها  دبية.وخ�شَّ الأ التيارات  خمتلف 

بق�شائدهم وبالعناوين. وكان لعتماد حلب 

�شالمية دوٌر كبريٌ يف ذلك.  عا�شمًة للثقافة الإ

وي�شاف اإىل ذلك كرثة املهرجانات واملنا�شبات 

التي كانت حتتفي به������ا حلب. والوقفة عند 

هذه الق�شائد ل توؤدي الغر�س لهذا املو�شوع 

الذي يريد اختيار بع�������س اجلوانب.فهناك 

عناوين ذكرت قلع������ة حلب وحلب.واعتربتها 

أبواب حلب  جمداً وحبيبة. ومنها م������ن اأخذ ا

لق�ش������ائده وعلى �ش������بيل املثال)باب  عنواناً 

املقام( لل�شاعر �شعيد فخرو، و)باب اجلنان( 

لل�ش������اعر حممد علي البابلي، حممود حممد 

كل������زي )الدخول اإىل حلب م������ن باب الفرج( 

وال�ش������اعر خلي������ل هنداوي )قاع������ة العر�س( 

وال�ش������اعر اأحمد دوغان )ق������راءة يف اأبجدية 

حلب( وغري ذلك كثري..

يف هذه الق�ش������ائد وغريه������ا اقرتاب من 

ثار واإنعا�س للذاكرة، وبث لل�شكوى. بع�ُس 
الآ

الق�شائد يكرثُ فيها ال�شعراءُ التنقَل يف اأزقة 

حل������ب واأحيائها، وق�ش������ائُد اأخ������رى ل ترى 

�شوى اخلطابة وق�ش������م من الق�شائد ترتقي 

فيها الروؤى، فتالم�ُس بني املادي والالمادي 

وتقارب بينهما. 

وهناك ق�ش������ائد لي�س فيها �شوى النظم. 

أو نب�شاً يبعث فيك  أو ري�شًة ا ألواناً ا فال جتُد ا

الده�شة يف ال�شعر اأو يف املو�شوف. 
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فال�ش������اعر م�شطفى النجار يف ق�شيدته 

 
ٌّ
)ق������دود جدي������دة( والقّد لون غنائ������ي تراثي

جيال يقارب بني  ت�شتهر به حلب وتناقلته الأ

املادي واملعنوي واملح�ش������و�س وغري املح�شو�س 

أبواباً  أبواب حلب وي�شفي عليها ا فينقلنا اإىل ا

يحلم بها ويتمناها وذلك عرب زيارة �ش������عرية 

متكنت من البوح والتخييل فيقول: 

بواب يكتب/   /يخفق القلب عل���ى الأ

اأهنا باب احلديد /ي�ضتلني حتت وهج من 

حنني؟/ 

/اأم هنا باب املقام/ ي�ض���تفيق ال�ض���جر 

الغايف ظلياًل/ فوق طفل �ضوف مي�ضي يف 

الزح���ام /اأم هن���ا باب الغ���رام؟ /اأهذا باب 

الف���رج /اأتهادى حتت ب���اب الن�رس جنديًا 

خرج /لفل�ضطني و�ضومال املجاعة/.

د معامل طفولته التي عا�شها  فال�شاعر يحدِّ

ويحل������م مبا تربى عليه وت�ش������بَّع منه فيمتزج 

اخلا�سُّ بالعام.

ويف الق�ش������يدةمِ نف�شها ير�ش������م لنا بع�س 

اإ�شعاعاته من طقو�س زيارة القلعة فيقول: 

غاين  فلن���ا فيها مق���ام /ولنا فيه���ا الأ

ربعة/  املمرع���ه /وحكاي���ا يف الف�ض���ول الأ

وبقايا من زمان مطري/. 

اإىل اأن يقوَل: 

/دلَّ قلب���ي ي���ا دليل القل���ب/ من اأين 

ال�ضعود /لزماٍن عبقريٍّ من جديد؟/.

�شئلة تقلق ال�شاعر.  القلعة كانت حاماًل لأ

فراح ي�ش������عل البوؤر املظلم������ة يف ع�رصنا وهو 

ث عن القلعة وال�ش������اعر املرحوم �شعيد  يتحدَّ

فخرو له ق�شيدة بعنوان /باب املقام/ وباب 

 بال�ش������خبمِ واحلراك 
ٌّ
أثريٌّ غني  ا

ٌّ
املق������ام حي

الجتماع������ي. فيل������وذ ب������ه ال�ش������اعر لي�رصب 

وي�شتعيد ذكرياتمِ الزمان ال�شعيدة يف حلظٍة 

من حا�رٍص ي�شوي الفوؤاد ويثقل بتبعاته: 

/اأيها ال�ضاقي بحانات الزمان/ و�ضوى 

حان���ك م���ايل م���ن م���كان /ا�ض���قني.. ث���مَّ 

ا�ضقني حتى تراين/

اليم���اين/  النج���م  وج���ه  يف  /قم���رًا 

قًا يف كلِّ حان /فا�ض���بق املوت بكاأ�ٍص/  ِ ُم�رسرْ

ما م�ضى لي�َص باآت/

/وموات ملوات/  /بع�ضنا �ضيٌف لبع�صٍ

ر�ص فان../ كّل من يف الأ

ويختم ال�ش������اعر بنغمة وجدانية اإن�شانية 

همِ وروؤيته:  ت�شفُّ عن روحمِ

ِت ال�ض���هباَء اأ�رساُب حمام/ ت�ضاأُل  /غطَّ

احلان���اِت عن ����رسِّ مدامي /لن ت���ري حانًا 

كقلبي لتنامي/

ب�ض���الم/  ونام���ي  روح���ي  /فادخل���ي 

 / ترْ ما الن�ض���مُة مرَّ وا�ض���كني باب املقام /كلَّ

 /» ترْ بني عينيِك وبيني/»قلعة ال�ضهباء غنَّ

آِه يا �رسَب احلمام/. آه ياليلي وعيني /ا ا
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ل ت������رى و�ش������فاً بل تلتقط اإ�ش������ارات من 

زق������ة، فكان باب  دفء امل������كان وحميمية الأ

 
ٍ
أيام املق������ام ل�شتح�ش������ار حكمة وا�ش������تدعاء ا

عماق. خواٍل ح�رصْت م�شارها يف الأ

ولل�ش������اعر حممود حممد كلزي ق�ش������يدة 

بعنوان )الدخ������ول اإىل حلب من باب الفرج( 

وقالها بعد عودته اإىل حلب. في�شقط عليها 

آراَءه الغافية، فيوقظها يف  روَحُه املتعط�شة وا

هذه الق�شيدة: 

/اإنن���ي عائ���ٌد م���ن �ض���ياعي/ اأحم���ل 

قافلت���ي  /وم�ض���اراِت  جبين���ي  �ض���بارًة يف 

و�ضقوطي/ 

يف  ع  الت�ض���كُّ زم���ان   . تذكري���َن.  /األ 

تبتل���ُع  الطويل���ُة  فاع���ي  الأ الطرق���اِت/ 

اللحظ���اِت /واأقتاُت من اأع���نِي العابرات/ 

واأحت�ض���ن الكت���َب املدر�ض���ية/ اأر�ض���م وجه 

 ./ احلبيبة عرَب ال�ضبابرْ

ثم يقول مت�شائاًل: 

 /األ فار�ٌص من بني اأميَة مي�ضح جرحي 

/األ فار�ٌص من بني حمداَن/ يك�صُّ الذباَب 

./ / ويفتح باب الفرج /وي�ضدُّ الذئابرْ

بداع، يرى  ثاُر ما زالت منهاًل لالإ هذه الآ

فيها ال�شعراء منطلق اإبداعهم، وبوؤراً م�شيئًةً 

يعربون من خاللها دهاليز الظلمة للو�ش������ول 

اإىل احلل������ممِ وجتاوز العناء. فال�ش������اعر اأحمد 

دوغان يف ق�شيدته

 )قراءة يف اأبجدية قلعة حلب( ينقلنا عرب 

تف�شيالته اإىل جزيئاٍت من معامل القلعة: 

 /  /اأرفع راأ�ض���ي. .. اأنظ���ر هذي القلعةرْ

َور  والتاريخ اأمامي/ ير�ضُم ما اأجهُل من �ضُ

لغاز املنقو�ضِة يف  / واأحاول فهم الأ التبيانرْ

ثرية/ يف حب�ص  قبي���ة الأ / يف الأ كلِّ م���كانرْ

./ الدم »ما حملترْ هذه اجلدرانرْ

�شئلة  ويغني ال�شاعر ق�ش������يدته بطرحمِ الأ

ذان وهذا  �ش������جان وتق������رع الآ ك الأ التي حترِّ

أت�شاَءُل:  أُب اأغلب ال�شعراء املعا�رصين ا دا

دت قلعتن���ا ب���دِم ال�ض���هداء/  ه���ل �ُض���يِّ

آية هذا  لة وال���ذرة؟/ كانت ا ه���ل ُبنيترْ بالآ

 /... ال�رسق بهاءرْ

 وي�شتمر ال�شاعر يف ت�شاوؤلته ليفكَّ هذه 

لغاز فال يجُد اأمامه �شوى القلعة...  الأ

/ واأنا حول  /دّوام���ة هذا الع�رس ت���دوررْ

القلعِة اأبحث عن �رسٍّ /و تدور الدنيا/ اأين 

�ضياء..؟  ُء... واأين ختام الأ البدرْ

أي������ن الو�ش������ُف؟ ولكن بقي������ت القلعُة  اإذاً ا

������ْفراً يحتاج لق������راءٍة جديدة  مبعَث جدٍل و�شمِ

حجار، وراح بع�س ال�شعراء  مغايرة تتجاوز الأ

يتلم�ش������ون ذلك كما مرَّ معنا. . يف ق�ش������يدة 

)حلب ت�شتحمُّ بقطر الندى( لل�شاعر يو�شف 

طاف�س جنُد نقلًة وحمطاٍت تعرُب بنا اإىل معابر 

التاريخ التي يراها اأحوا�ش������اً من �شل�ش������بيل 

عذب فيقول: 

الع�ض���وِر عل���ى  روائ���َح كلِّ   /�ض���ممُت 
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ختاَر عطرًا/ يليُق بليِل رفاقي  كتفيك /لأ

اإىل حا�رسي/.

ثم يقول يف حلظة م������ن حلظات البديع 

ال�شعري املتوهج: 

���نا ال�ض���عُر  ا/ اإذا م�ضَّ  /اأن���ا واملدين���ة كنَّ

قب���ل انب���الج الكالم/ ن�ض���رُي اإىل حارٍة عنَد 

باب اجلنان/.

ل بالقلعةمِ التي  ول يجد �شبياًل �شوى التغزُّ

 : يكنُّ لها كلَّ حبِّ

واللي���ل  احلل���م/  حار����ُص  /اأن���ا   

وال�ضاهرين /�ضكبُت الهوى يف رحابِك/ يا 

بني /اأنا برزُخ ال�ضحِو والنوِم/  قلعَة الطيِّ

ل���ن اأوقَظ احللَم من حلِمِه/ طاملا اأنِت يا 

قلع���ة النوِر/ وال���راِح.. والروِح/ يف داخلي 

ت�ضكنني..

هذه دفقات �شعورية كان لنب�س احلجارة 

دوٌر يف اإيق������اظ الذاكرة والفكر املتوثبمِ نحو 

ن�شان  ثتُْه اأعمال الإ اخلري مِ واجلمالمِ يف ع�رٍص لوَّ

َفكان اله������روُب مالذاً وحمطًة لتعقيم النف�سمِ 

ويف هذا املنحى نبقى مع ال�ش������اعرة الطبيبة 

ملي�س حّجة يف ق�شيدتها ))الق�رص امل�شاع(( 

ت�شرتجع فيها موروث حلب وجماليات البيت 

احللبي الرتاثي، ت�شتنبطه، وحترِّك حجارته، 

تخاطبها وت�شاألها، تبثُها النجوى، ول تخفي 

ماكن  ا يجري يف تلك الأ قلقها وده�ش������تها مَّ

التي فقدت ح�سَّ الذاكرة والتجاوب: 

/ وكان   /م�ضيُت بني ال�ضم�ِص والظاللرْ

/ ب���ني  ف���اأُ ال���زوالرْ للنه���اِر �ض���اعتانرْ /وُيطرْ

 ./ الزقاِق والزقاق خطوتانرْ

ثم تتابع ال�شاعرة م�شارها يف اأزقة حلب 

م�شرتجعة ذكرياتها:

ق���راِن  / لع�ض���بِة الأ ���ها تع���ودرْ /يف بوؤ�ضِ

 / / يف م�ض���جٍد ومئذنٍة ب���ال اأذانرْ نرْ واخل���الَّ

 / بٍة/عل���ى الفن���اِء ت�ض���تديررْ وف�ض���حٍة كِخررْ

 / وترمت���ي لتح�ض���َن احلج���ارَة اجلليل���ةرْ

ي���ُت فيهم���ا ق���د ح�ض���بُت/بابها ال�رسقيَّ 
راأ

/ ورحل���َة ال���دروب واحلواري/  �ض���يلةرْ والأ

/ كاأمنا اأدور يف  وحلمَة العم���ارِة احلميمةرْ

./ خميلةرْ

ثم تتابع امل�ش������وار يف حنايا وزوايا البيت 

العربي املهجور: 

تي  ُت للُمَرّبع الكبرِي/ حيث جدَّ /�ضَعدرْ

 / تن���امرْ /وج�ض���مَي ال�ض���غرُي قرَبه���ا يل���وذرْ

َزعًا وخافتًا بدفئها يعوذرْ /من طائٍف  وُمفرْ

./ من جانرْ /يحوُم يف املكانرْ

ر ب�شكل  ا�شتطاعْت هذه الق�شيدة اأن ت�شوِّ

ن�ش������ان احللب������ي وحياتَه  غ������ري مبا�رص عامل الإ

حياء القدمية.  وذكرياته يف الأ

نقلتها باإح�ش������ا�ٍس ا�شتدعى احلبَّ والقلق 

والوفاء.
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واأغلب هذه الق�شائد التي ذَكْرتُها ميتزج 

ا وراء  فيها اخلا�������سُّ بالعاممِ وتقوُل الكثرَي مَّ

. وهناك لفيٌف من ال�شعراءمِ الذين  ال�ش������طورمِ

اأحّب������وا حل������ب وذكروه������ا يف غري ق�ش������يدة. 

فال�ش������اعر خليل هنداوي يقرتب من القلعة 

ويتوق������ف عن������د قاع������ة العر�������سمِ يف احتفال 

جمعي������ة العادي������ات بعيدها اخلم�ش������يني يف 

 :1974/7/1

ــــــزمــــــاْن ــــى مــــنــــكــــبــــيــــِك ال اأغــــــــــــــاَر عــــل

فـــــــلـــــــلـــــــِه مــــــــــا حـــــــمـــــــل املــــــنــــــكــــــبــــــاْن

ت دهــــــــوٌر ْت عــــــ�ــــــســــــوٌر، ومــــــــــــرَّ وكــــــــــــــرَّ

ــــــــــــــــــِت مــــــكــــــاَنــــــك هـــــــــــذا املـــــــكـــــــاْن واأن

ـــــــــهـــــــــا اأبـــــــــواَب دقَّ  فـــــــــــــــــاحٍت  وكـــــــــــــم 

ــــــيــــــداْن ال اإل  مــــنــــه  ــــــــْت  ــــــــَي دِم فــــمــــا 

بـــــــــــاء ــــِك اأنـــــــــــــِت رمـــــــــــوز الإ ــــِب بــــحــــ�ــــس

ــــــــــــــــــِت رمـــــــــــــٌز حتـــــــــــدى الــــــــزمــــــــاْن واأن

أ�شاد ال�شاعر ب�ش������مود القلعة وتاريخها  ا

ومنعتها، ولكنه مل مي�ش������ك بيده ري�شة الفنان 

ب������داع ليفتننا بها. وما  الذي يلتقط فتنة الإ

ل القلعة!  اأعظَم ذلك يف قاعة العر�س ومدخمِ

وهذا حاُل ال�ش������اعر عبد اهلل يوركي حاّلق 

خري من  الذي اأح������بَّ حلَب حتى الرم������ق الأ

حياته وحبََّب ال�ش������عراَء الوافدين بها، وجملة 

ال�شاد ت�شهد على ذلك. اإنه يذكر القلعة يف 

ق�شيدته املعروفة /حلب/ ومطلعها: 

َجــــــــــَثــــــــــَم اجلــــــــــــــــالُل عــــــلــــــى ربــــــاهــــــا

�ـــــســـــمـــــاهـــــا يف  لأَ  لأ ــــــــــــرُب  ــــــــــــت وال

ــــــهــــــا واحلــــــــــ�ــــــــــســــــــــُن �ــــــــســــــــافــــــــَح اأهــــــل

ــــاهــــا ــــس ـــــــــــزاهـــــــــــي كــــ� وبـــــــــثـــــــــوبـــــــــِه ال

ثم يقول يف قلعتها:

ال وقــــــــلــــــــعــــــــُة  الـــــــــــــزمـــــــــــــاُن  ــــــــاخ  ــــــــس �

ـــــبـــــاهـــــا �ـــــسِ يف  ـــــــــْت  ظـــــــــلَّ ــــــهــــــبــــــاِء  �ــــــس

�ـــــــــــص ــــــــلِّ الأ ــــــــت ــــــــْت عــــــلــــــى ال ــــــــ�ــــــــسَ رَب

ِعـــــــداهـــــــا اأقــــــــــــــــوى  َعــــــــــــْت  فــــــــــــروَّ مِّ 

والـــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــُر نـــــــــــازلـــــــــــهـــــــــــا فـــــمـــــا

قـــــــواهـــــــا وهــــــــــنــــــــــْت  ول  ــــــــــــــــــــــْت،  ذلَّ

ويف ق�شيدة اأخرى يحنُّ اإىل حلب ويذكر 

 
ٌّ
 »ال�ش������ليبة« الذي ن�ش������اأ في������ه وهو حي

ّ
حي

َث بعد خروج احللبيني من ال�ش������ور. وما  أُْحدمِ ا

 ناب�شاً باحلياة ولكنه فجع بهجوم 
ُّ
زال احلي

التجار ويدمِ اخلراب والتغيري فيقول متاأملاً: 

فانفجرْت ــان  الــريَّ با  ال�سِّ عهَد  ذكـــْرُت 

يــنــهــِمــُل الـــدمـــع  وراَح  املــــاآقــــي،  مـــّنـــي 

الــزمــان بها اأودى  نـــ�ـــصِ قــد  الأ ــاِرُح  مــ�ــس

ــهــا َطــــَلــــُل وظـــــــلَّ يف حــــلــــٍب مــــن بــعــ�ــس

ـــتـــجـــديـــُد روعـــتـــهـــا َ ال بـــ�ـــســـاطـــٌة غـــــــريَّ

وكـــــــلُّ حــــــيٍّ بــــــدا مـــــن وجـــــِهـــــِه َبـــــــَدُل

مهابتها حتفْظ  ل  )ال�سليبُة(  حتى 

ـــلـــُل الـــّت َل  اإذًا،هــــــــــــل بــــــــدِّ ل تـــ�ـــســـاألـــنَّ 

ــهــا ــُن ـــْت تــزيِّ ـــريـــا�ـــصُ الـــتـــي كـــان اأيـــــن ال

ـــُل ـــَب ـــسَ ـــهـــا � ـــهـــٍل و�ــــســــهــــٍل كـــلُّ ـــس ــــــــــُف � واأل
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كــــرامــــتــــهــــا اإلَّ  حــــــلــــــٌب  ْت  تـــــــــغـــــــــريَّ

ـــُل ـــ�ـــسِ ــــهــــا بـــالـــنـــجـــوِم الـــــزهـــــِر تـــتَّ فــــاإنَّ

يرى ال�ش������اعر اأمام عينيه ما يجري من 

 . ثارمِ
تغيريات ونَ�ْشٍف و�رصقٍة للجمالمِ والآ

أمٍل وح�رصة. فيطلق �رصخَة ا

ولل�ش������اعر احللبي ق�ش������طاكي احلم�شي 

ق�ش������يدة بعنوان ))الوطنية(( ي�ش������دو بحلب 

أ�ش������واقها وقلعتها وما فيها من  ُف عند ا ويتوقَّ

�شحر البيانمِ الرائع: 

م�سمعي واطــــرْب  ال�سهباِء  عــن  ْث  حـــدِّ

ـــــا وقــــــــــــدمِي ـــــه ـــــث مبـــــــفـــــــاخـــــــٍر حلـــــدي

ــــهــــا ـــــاُتـــــهـــــا وحــــيــــا�ــــسُ ــــــذا جـــــنَّ يــــــاحــــــبَّ

ــــبــــوُحــــنــــا وغـــــبـــــوُقـــــنـــــا بـــــكـــــروِم و�ــــسَ

والــــقــــلــــعــــة الــــ�ــــســــهــــبــــاُء قــــائــــمــــٌة بــهــا

تــــــــروي لــــنــــا عـــــن جمـــــِدهـــــا بــــر�ــــســــوِم

وجـــــــمـــــــاُل اأ�ـــــــــســـــــــواٍق وتـــــرتـــــيـــــٍب بــهــا

الــتــقــ�ــســيــِم يف  الـــــــــذوِق  اأمتُّ  ُيـــحـــكـــى 

ـــبـــنـــيـــاِن فـــائـــقـــٌة بــــدْت فـــ�ـــســـنـــاعـــُة ال

وكـــــــــــذا الـــــــنـــــــجـــــــارُة اآيـــــــــــــٌة لـــفـــهـــيـــِم

الـ ْنَعُة  و�سَ الرفيِع،  الن�سيِج  و�سناعُة 

ــمــنــقــو�ــصِ والــتــفــ�ــســيــ�ــص والــتــ�ــســهــيــِم ـ

فال�شاعر يذكر الكثري من الطباعمِ احللبية 

وما ت�ش������تهر به حلب من ذوق وفنِّ و�شناعة 

وت�ش������امح. وه������ي وقفات اإعج������اب ل مت�سُّ 

اجلوهَر والروعَة يف البناء. 

ولل�ش������اعر حممد زينو ال�ش������لوم وقفٌة مع 

������ه  قلعة حل������ب، يخاطبها ويبثُّها لواعَج نف�شمِ

وحرقَة الواقع املاأزوم: 

ـــــنـــــا عــــنــــد بـــــابـــــك فـــانـــظـــريـــنـــا ـــــْف وَق

الـــيـــقـــيـــنـــا مــــعــــانــــيــــك  يف  ــــــُد  جُنــــــ�ــــــسِّ

روٍح بـــــــكـــــــلِّ  ــــــــكــــــــربيــــــــاُء  ال ولـــــــــــــول 

�ـــســـاجـــديـــنـــا ظـــــــاللـــــــِك  يف  ركـــــعـــــنـــــا 

لـــقـــانـــا مــــعــــنــــًى يف  األــــــــــُف  لـــ�ـــســـمـــتـــِك 

وهــــــذا الـــ�ـــســـمـــُت يــخــتــ�ــرَ الــ�ــســنــيــنــا

ــــاَر رمــــــزًا مـــ�ـــســـى َزمـــــــــٌن، جـــمـــاُلـــك �ــــس

ــــحــــى حـــزيـــنـــا ـــــُه، وقـــــــد اأ�ــــس �ـــــسُ نـــــقـــــدِّ

ــــاُر مــنــُه ــــ�ــــس ب و�ــــســــحــــُرِك تــنــتــ�ــســي الأ

دفـــيـــنـــا قــــلــــبــــي  �ـــــســـــار يف  ـــــــِك  وحـــــــبُّ

ــــنــــا حـــنـــيـــنـــًا نـــــــــــــــزوُرك كــــلــــمــــا فــــ�ــــسْ

اأخـــربيـــنـــا عــــــــادْت  الـــ�ـــســـمـــ�ـــصُ  مــــا  اإذا 

وُبــــــعــــــٍد قــــــــــــرٍب  يف  يـــــــــــــــــــاُم  الأ هــــــــي 

فـــ�ـــســـاحمـــيـــنـــا الــــــــفــــــــراُق  طــــــــــاَل  اإذا 

�شاعرنا ي�ش������كب اآهاٍت وح�رصاٍت وي�شعل 

�ش������ى، ول ي�شاألنا اإطفاَءه.  فينا حريقاً من الأ

يف اخلطابمِ اجلميل للقلعةمِ ال�ش������اخمةمِ عتاٌب 

وتقريٌع، فكانت القلعُة حاملًة هذا ال�ش������موَخ 

باء.. يف وقٍت عزَّ فيه ال�شموُخ والإ

وُذك������َر باُب اجلن������ان لدى عّدة �ش������عراء 

معا�رصي������ن فال�ش������اعر اأحم������د عل������ي بابللي 

يف ق�ش������يدته )باب اجلنان( يتغ������ّزل بجمالمِ 

الطبيع������ة املحيطة به وعل������ى مقربة من نهر 

قويق الذي كان رئة حلب: 
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ــــــاُن ٌر فــــــتَّ وجــــــــــــُه الــــــربــــــيــــــِع ُمـــــــــنـــــــــوِّ

ـــ�ـــصُ الــــريــــحــــاُن ـــــــْدِرِه يـــتـــنـــفَّ ـــــــْن �ـــــــسَ ِم

ــــٌر ــــعــــطَّ ُم اجلـــــــنـــــــاِن  بــــــــاب  اجلــــــــــوُّ يف 

مــــن غــــوطــــٍة فـــيـــهـــا انـــتـــ�ـــســـى نــيــ�ــســان

ــــٌل ــــرت�ــــسِ والـــــنـــــهـــــُر فــــيــــه �ــــــســــــارٌب ُمــــ�ــــسْ

ـــقـــي اجلـــــــنـــــــاَن كـــــــاأنـــــــُه �ـــــرَيـــــاُن يـــ�ـــس

ـــبـــْت ـــيِّ َم واجلـــــنـــــائـــــُن ُغ ــــــــــدِّ الـــــبـــــاُب ُه

ــــــــهــــــــا اأزمــــــــــــــاُن ــــــــاِم ــــــــــــــــّرْت عـــــلـــــى اأيَّ َم

دفــــــــرٍت يف  ذكـــــــــــــــــُرُه  اإلَّ  يـــــبـــــق  ل 

ــــَد الـــبـــنـــيـــاُن ــــيِّ ــــسُ ــــِن � ــــائ وعــــلــــى اجلــــن

وه������ذا ال�ش������اعر حممد �ش������بحي املعمار 

يتوقف يف حرم باب اجلنانمِ وير�شم من وحي 

أ، وذلك يف ق�شيدته  خميلته ما �شمع عنه وقرا

أم ال�شمال( ويق�شد بها حلب:  )ا

ــُه بــــاُب اجلـــنـــاِن �ـــســـذًى يـــرعـــاُه حــار�ــسُ

ــبــًا ـــجـــًا حـــــذرًا بـــالـــزهـــِد ُمــْعــَتــ�ــسِ ُمـــَدجَّ

نــ�ــســاِئــمــِه مـــن  اإلَّ  الــنــفــ�ــُص  تـــرتـــوي  ل 

بـــــــــداَن والــعــ�ــســبــا ــًة، تــنــعــ�ــُص الأ ــيــل عــل

خمائله يف  �ــســحــوكــًا  اجلـــمـــاُل  طــــاَف 

والع�سبا الــزهــر  يناغي  الــظــالِل  عند 

تـــخـــالـــُه الــــكــــوثــــَر املـــــوعـــــوَد يف مــــرٍح

جــــمِّ الـــعـــطـــاِء، اأبـــــــاَح الــــكــــرَم والــعــنــبــا

ي�ساألنا الــ�ــســمــاء،  الــقــلــعــِة  عــلــى  يحنو 

اأمـــــنـــــًا، ويـــنـــ�ـــســـد فــيــهــا مــــنــــزًل رحــبــا

ــْت ــــٌة مــــن فـــ�ـــســـتـــٍق حــبــل ر�ــــســــولــــُه قــــفَّ

بـــاأحـــمـــر الـــوجـــنـــتـــِن، تــنــحــنــي اأدبـــــا

�ـــســـهـــبـــاُء كــــم غـــــدر الــــهــــوى بــعــا�ــســقــٍة

ــى بـــنـــار الـــ�ـــســـوق مـــن هــربــا وكــــم تــلــظَّ

بيات ت�ش������كُل لوحة تعيُد ر�ش������م معامل  الأ

ب������اب اجلنان وما يحيط به م������ن ماء وحياة 

ومنتزه������ات. اإّن توقَف ال�ش������عراءمِ املعا�رصين 

كان ا�ش������تدعاًء للذاكرة واملا�ش������ي اإ�ش������عافاً 

وك�شفاً لهذا الواقع. فاملالُذ يكون يف البحث 

 . ثارمِ
أوه������ا يف الآ بق������ى فرا نق������ى والأ ع������ن الأ

فال�شاعر حممد م�رص �شخيطة يتغزل بحلب 

وبعنوان �ش������ارخ )حلب حبيبتي( وفيها يذكر 

هذه املعامل التي ت�ش������تح�رصها ذاكرته وروحه 

املتعبة، فريى فيها املتنف�َس لرتويح النف�س:

حـــلـــب اجلـــمـــيـــلـــة مـــوطـــنـــي وديـــــــاري

وبــــــهــــــا نـــــبـــــاهـــــي عـــــنـــــد كـــــــــلِّ فـــــَخـــــار

اأ�ــــســــواُقــــهــــا بـــالـــطـــيـــب تـــعـــبـــق، واملـــنـــى

نــــــــــــــوار ــــــــاخلــــــــرياِت والأ ويــــفــــيــــ�ــــصُ ب

تــــكــــتــــظُّ بـــــاخلـــــانـــــات وهــــــــي كــــثــــريٌة

ــــائــــع الــــــتــــــّجــــــاِر ــــ�ــــس ى بــــــكــــــلِّ ب مـــــــــــالأ

ـــاُء تـــربـــ�ـــص و�ــســطــهــا ـــّم والـــقـــلـــعـــُة الـــ�ـــس

ــــاِر الــــنــــظَّ عـــــــجـــــــاَب يف  الإ تــ�ــســتــنــبــت 

ـــِنـــهـــا ْت قـــــالعـــــًا يف فــــــــــرادِة ُحـــ�ـــسْ بـــــــــزَّ

مــــــــــــــــريُة، والـــــــقـــــــالُع جـــــــواِر فـــــهـــــَي الأ

ثمَّ يتابع قائاًل: 

بــنــا ــــــــْب  . رحِّ اأنــــطــــاكــــيــــٍة.  بــــــابَ   يــــا 

خــــــبــــــاِر وا�ــــــــــــرَْد لــــنــــا نــــتــــفــــًا مـــــن الأ
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ْت كـــتـــائـــبـــنـــا الــتــي مــــن هــــا ُهــــنــــا مــــــــرَّ

ــــــــــًة بـــــ�ـــــســـــفـــــائـــــٍر مــــــــن غــــــــاِر مــــــــــزدان

مـــ�ـــصِ الــذي قــبــ�ــٌص مــن املــا�ــســي، مــن الأ

قـــــــطـــــــاِر ـــــْت عــــلــــى الأ ـــــعَّ اأنــــــــــــــــــواُرُه �ـــــسَ

جـــــــــداِد يــنــهــ�ــص هــاتــفــًا قــبــ�ــص مـــن الأ

ــــــــافــــــــٍع وحـــــــــــــواِر يـــــــدعـــــــو لــــــعــــــلــــــٍم ن

ْل �شيئاً  ومن الق�شائد املطولة التي مل تُْغفمِ

عن حلب وطباعها واأحيائها ق�شيدة ال�شاعر 

عبد القادر مايو وعنوانها )اإىل حبيبتي حلب 

مع العتذار(. ومطلعها جميل وموؤّثٌر:

والــعــتــُب الــــلــــوُم  فــيــم   . ـــــِك.  اأحـــــبُّ اإينِّ 

ـــَبـــُب؟ وهــــل لـــهـــذا اجلـــفـــا مـــا بــيــنــنــا �ـــسَ

خال�صِ حمرقٌة ي. . ويف الإ ُت حبِّ اأخل�سْ

ُب �سَ والنَّ حــ�ــســا�ــُص  والإ القلُب  وقــوُدهــا 

ُ عن �ش������وقه وتعلّق������ه انتماًء اإىل  ث������م يعربِّ

البيئ������ة احللبي������ة فيذكر اأحياَءه������ا القدمية 

ومنها حيُُّه.. »حي ق�شطل احلرامي«

ـــــْن اأحـــَبـــْبـــَتـــُه قــمــرًا ـــَك َم ُيــــريــــَك حـــبَّ

َدِرُب الـــهـــوى  ومـــر�ـــســـال  اأعـــمـــى  احلـــــبُّ 

من )ق�سطل احَلَرمي( من )بانقو�سا( ومن

) اأقيوَل( كم هزَّ عطفى ال�سفوة النخُب

ُدُه اأبــــــــــــــدِّ كـــــنـــــٌز ل  انــــتــــمــــائــــي  هـــــــذا 

ــُب ُمــكــتــ�ــسَ اإن �ـــســـاق  ـــُه  فــيــه الــغــنــى كـــلُّ

ــــمــــاُء �ــــســــاهــــدٌة هـــــــذه الــــقــــلــــعــــُة الــــ�ــــس

غلبوا َمــــْن  ـــــَم  ُرْغ اأبـــقـــى  احلـــ�ـــســـارَة  اأنَّ 

ول اأعرُف �رصَّ غياب و�شف امل�شاجدمِ يف 

موي  ال�ش������عر املعا�رص وحتديداً امل�ش������جُد الأ

)اجلام������ع الكبريُ( وهو معلم اإ�ش������المي اأثري 

قدمي م�شهوٌر مبنربه ومئذنته وروعة عمرانه 

ومع ذلك �َشحَّ ال�شعُر بو�شفه با�شتثناء ق�شيدة 

لل�ش������اعر عادل بكرو وقد قالها فرحاً ))بعد 

اأن ع������ادت دم������اء احلياة ت�������رصي يف �رصايني 

موي بحلب(( تفتحْت هذه الزهرة  امل�شجد الأ

ال�ش������عرية وبعنوان »ر�ش������الة اإىل اأموي حلب« 

ي�شتهلُّها: 

مــــــــــراآك وازدانــــــــــا الــــــنــــــوُر يف  ــــَل  تــــهــــلَّ

ميــــــــــــاِن عـــنـــوانـــا فـــكـــنـــَت لـــلـــطـــهـــِر والإ

طفَحْت قــد  الــــروِح  اأمـــوي  م�سجدًا  يــا 

�سكرانا احلـــرف  و�ــســار  كــفــّي،  بالعطِر 

عـــلـــى حـــجـــارتـــَك الـــ�ـــســـهـــبـــاِء زخـــرفـــٌة

هيمانا احل�سن  يف  الــعــال  عليها  �سلى 

ــمــيَّ الـــهـــوى مـــبـــنـــًى، وفــلــ�ــســفــًة يــاهــا�ــس

رواِح بــ�ــســتــانــا ـــَك لــــــــــالأ اأ�ــــســــَحــــْت قـــبـــاُب

كــــلُّ احلـــ�ـــســـارات األـــقـــْت فــيــك رونــقــهــا

ثم يقول خماطباً: 

جـــــــداِد مــْنــتــجــعــًا يـــا زائــــــرًا مـــوطـــَن الأ

�ـــســـحـــُر املــــكــــاِن بــعــقــد الــــــــورِد مـــزدانـــا

ـــٍك ـــم عـــلـــى زكــــريــــا الــــــــودَّ يف ُنـــ�ـــسُ �ـــســـلِّ

حمدانا الفخر  �سفحات  على  واقــــراأْ 

ــــاحــــًا مبــ�ــســجــدنــا يــــا لـــلـــتـــ�ـــســـامـــِح و�ــــسَّ

ــــــرعــــــاُه ويــــرعــــانــــا ــــِة ن ــــحــــب �ـــــــــرَُح امل

ل تخلو هذه الق�ش������ائد من �شفاء الروحمِ 
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، ول تخلو من الغرْية على هذه  ونبلمِ املق�شدمِ

املدين������ة التي اأحبه������ا الواف������دون. فكيف ل 

يحبُّه������ا املقيمون ول يهج������ُر حُمّباً اإل جاحٌد 

للف�شل. واإين َخ�َش�ْشُت َحلََب بديوان �شعرّي 

مل يَر النوَر بعد. وهو جمموعة ق�شائَد جتوُل 

آثارها وما  يف حلب، وتنتح من معاملها. تذكر ا

تقا�شيه، وتنتقل بني اأزقتها وبيوتها القدمية 

حماورًة ومتغزلة. فيها الع�شُق واحلبُّ وفيها 

�ش������ئلة ل  مل واحل�رصة. وفيها �ش������يٌل من الأ الأ

أ�شت�شهد  ي�شمح املجاُل لها. ولكن من حقي اأن ا

ببع�شها يف ق�ش������يدة ))من مقامات الع�شق 

احللبي(( وهذا عنوان املجموعة. تنقلُّت بني 

تها ومعامله������ا املادية والالمادية، ودجمت  أزقَّ ا

الذات بالعام فاأقول: 

ُت من الوالدين/ حديَث   /وكنت ا�ضتدنرْ

/ وما اأجمَل الذكرياِت/  زّقةرْ الأ

/تق����صُّ عليك���م م�ض���اويرها / يف اأزقة 

آه���اِت ب���اِب  ب���اب الف���رج /ومن���ذا يلمل���م ا

غنيات؟/  الف���رج /ومن يق���راأ الوق���ت والأ

َت يديَك  ل���ذا جئ���ت باَب اجلنائ���ن /م���ددرْ

َت للع�ض���ِق  �ض���َغيرْ
لتقبي���ل نب�ص امل���اآذِن /اأ

منيات /اأمام ال�رّسايا  ُع الأ �ضِ / وتتَّ للمولويهرْ

ترفُّ قلوُب احل�ض���ان/ تهدِهُد باب املقام/ 

تنادي ال�ضبايا وتغزل عطر اللقاء/ وحّي 

املعادي كاأيٍّ من الذكريات اجلميلة/ معًا 

ن�ض���عد الباَب /حتم���ل يف القلِب اأحجاَر/ 

�ضور املدينة/.

أبوابها(( وقد  يف ق�ش������يدة ))من عب������ق ا

ن�رصت يف العدد �ش������فر من جمل������ة العاديات 

وكذلك الق�شيدة التي قبلها ن�رصت يف جملة 

لُت بني اأحياء حلب ويف القلب  العادي������ات تنقَّ

أ�شياءُ باح ال�شعر بها:  ا

اأ�ض���واقها/  نب����صِ  اإىل  م�ض���ي 
/�ضاأ  

اأ�ض���تميُح البي���وت ووهَج القباب /ليغ�ض���َل 

القل���ُب فج���رًا/ وم���ن �ض���دِو تلك امل���اآذنرْ /

/ �ضاأرنو  ُح،اأ�رِسُق حتى تعوَد الن�ض���اعةرْ اأ�ض���بِّ

اإىل �ض���وتها، اأ�ض���لُب احل���بَّ يف كلِّ ب���اٍب /

/ و�ضوُت القباب يزيُح  زّقةرْ اأغازُل نب�َص الأ

املخاوَف،/يزرُع جنوى/

حنو على كلِّ باٍب. . ويف كلِّ حيٍّ 
 /�ض���اأ

ُه �ضوقي وحزين ُه التجارةرْ /اأبثُّ /�ضَبترْ

 /واأعطي���ه قبل���هرْ /ح���روف الق�ض���ائد 

�ض���ارترْ موائ���د �ض���وٍق /على كلِّ ب���اٍب تبثُّ 

لواعَجها/ ت�ض���تهي اأن تعوَد الولده/ واإيّن 

ملا����صٍ اإلي���ك بطه���ري وح���زين وخ���ويف/ 

ي يديِك/فاأنِت اليقنُي/ فمدِّ

..  /�ضواك خ�ضارة../�ضواك خ�ضارةرْ

وهناك ق�شائد كثرية تتناوُل حلب �شوقاً 

وع�ش������قاً وحنين������اً وجمداً ولكنها ل تنا�ش������ب 

املو�ش������وع واإين ع������ازم على جمع الق�ش������ائد 
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أ�ش������األ اهلل  احللبي������ة املعا�رصة يف جمموعة وا

نه مكلف وبعد هذا. العون لأ

اخلامتة وت�ساوؤلت املحّب: 

بعد هذا ال�رصيط من الو�شف ملعامل حلب 

ثرية عرب تاريخها من �ش������عر قدمي مقّفى،  الأ

ومن �شعر معا�رص جاء على القافية املوحدة 

و�ش������عٍر جاء على نظام التفعيلة اأجد نف�شي 

ل.  مُّ
ٍة وباعثٍة التفكري والتاأ أ�ش������ئلة ملحَّ اأمام ا

جابة والوقوف عندها.  أ�شئلة ت�شتحق الإ وهي ا

هل جنح ال�شعراءُ يف و�شف هذه املعامل على 

م�ش������توى الفنِّ واملو�ش������وع؟ وهل ا�شتطاعوا 

ثرية بجزئّياتها الدقيقة وكانوا  ر�شَم املعامل الأ

بارعني بذلك؟ وهل كان ال�شعُر على م�شتوى 

ثار يف ن�شجه الفني؟  روعة الآ

اجلواب لي�َس �شهاًل ليُجاَب عنه ب�رصعة. 

أنا هذه الق�شائد وغريها  ولي�س �شعباً اإذا قرا

وما اأكرثها!. فاأغلُب ما قيل ل يتجاوز ال�شوق 

طن������اب. وهو �ش������عٌر مييل اإىل  �ش������ارة والإ والإ

الوجدانيات ويرتبط ق�ش������ٌم منه باملنا�شبات 

اأكرث من روح ال�ش������عرمِ الدافعمِ للو�شف. وهذا 

الراأي ل يقلُِّل من �شاأن ال�شعرمِ وال�شعراء ب�شكل 

آثار حلب.  عام ولكنني ربطته مبو�شوع ا

حلب اأجنبت ورعْت على جنباتها الكثري 

من ال�ش������عراءمِ عرَب تاريخه������ا منهم البحرتي 

أبو ري�ش������ة واملتنبي  واملع������ري وال�ش������نوبري وا

وغريهم كث������ري. فالبحرتي اأبدع يف و�ش������ف 

أ�ش������اد بر�ش������م لوح������ةمِ معركة  اإيوان ك�رصى وا

اأنطاكية التي اأعاَد ر�شَمها باإح�شا�شهمِ و�شعره. 

ي الكفيف ر�شم ب�شعره  فخلّدها. وكذلك املعرِّ

. وذكر حنينه اإىل حلب وذكر  لوحًة فريدًة للّيلمِ

ا  ثار. رمبَّ همِ هذه الآ نهر فويق. ومع ذلك مل تعنمِ

ألتم�س له العذَر. وه������ذا املتنبي الذي اأجاَد  ا

عب بوان و�شف معركة احلدث.  يف و�شف �شمِ

وعاي�������س �ش������يف الدولة عن ق������رٍب ومدحُه، 

ك فيه معامل  واقرتن ا�ش������مُه با�ش������مه. اأمل حترِّ

حلب �شيئاً فيه؟ وكان على مقربٍة ب�شكنه من 

�شواق. ورمبا مل  موي والأ القلعة وامل�ش������جد الأ

ي�شاأ التعبري عن عظمةمِ القلعة وربطها بعظمة 

�ش������يف الدولة كما فع������ل اخلالديان.. وهذا 

عائ������ٌد يف قرارةمِ نف�ش������همِ وتكوينها اخلا�س.. 

أبو ري�ش������ة الذي �ش������بَّ يف حلب  وهذا عمر ا

أبنائها بق�شائده احلما�شية  ألهَب م�ش������اعر ا وا

أ�������رصهُ اجلماُل والروعُة يف ))تاج  وهو الذي ا

حمل(( فو�ش������ف معبد كاجوار و�ش������فاً رائعاً 

أراد.  مة �ش������عراءمِ الو�ش������ف اإن ا جعله يف مقدِّ

أثراً يليق بالو�شفمِ  أمل يجْد يف حلب ا أت�ش������اَءل ا ا

�ش������ُه على ال�شعر.. وهذا اأحمد �شوقي  ويحرِّ

�شتانة  هرامات والأ أ�ش������وان والأ آثاَر ا و�ش������ف ا

وكان بارعاً. وهذا خليل مطران ي�شف قلعة 

بعلبك و�شفاً قديراً وبديعاً. وقد زار حلب. 

ثار اأم يف كليهما  ألعلٍَّة يف ال�شعراء اأم يف الآ ا

بواَب  معاً؟ فالق�شائد التي ذكرت القلعة والأ
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�س  ثار مّرت مرور الكرام اأمامها يف َمْعرمِ والآ

فخره������ا وحنينه������ا، ولكنه������ا مل تالم�ْس هذه 

 فيها 
ُّ
ثار اإل القليل منه������ا واجلانب الفني

الآ

أ�شئلٌة جتتاح  ل ي�شل اإىل درجٍة رفيعة. هذه ا

امل�شلّمات التي نهلْنا منها، وظنَّنا اأن ال�شعراَء 

اأكرثوا من الو�شف. فالو�شف مبعناه الدقيق 

افتقدت������ه مدينة حلب حلد م������ا. اأهذا عائٌد 

ثر وجذبه وحتريكه للمزاج  ل�ش������عف تاأثري الأ

ال�شعري؟. ورمبا ل�ش������عف ال�شعرمِ وال�شعراء 

الذين مل ي�ش������تطيعوا القرتاب منه. فحاموا 

ث������ر. وه������ذه وجهة نظٍر  حول الو�ش������ف والأ

�شخ�ش������يَّة قد جتُد من يخالفه������ا وهذا اأمر 

ح�شن. فهناك ذكر للماآذن والقباب والكنائ�س 

بواب واملدار�سمِ القدمية ولكنها  واملناب������ر والأ

ذكرت ب�شكل افتعايّل مع نهج الق�شيدة ولي�س 

مع روح ال�شعر. وهي دعوة للبحث والنقا�س 

دبي النقدي املجدي الذي يك�شف اأعماق  الأ

الق�شائد ودللتها. وهي ق�شائد منا�شبات 

يف معظمها وتكاد تكون واحدة مع اختالف 

�ش������لوب وقدرٍة على التقنية ال�ش������عرية  يف الأ

بداع. وقد يكون ال�ش������بُب حبَّ اأهلمِ حلب  والإ

للطبيعة وال�رصور والبهج������ة وهذا ل يتواَفُر 

ث������ار ونراه متوافراً بو�ش������ف نهر قويق  يف الآ

واملتنزه������ات وكلمة حقٍّ تقاُل يف الق�ش������ائد 

املعا�رصة وحتديداً ق�ش������يدة التفعيلة. فهذه 

آث������ار حلب لتعربِّ عن  الق�ش������ائد اتكاأت على ا

لُها مو�شوعات  روؤيتها. فهي ق�شائُد للفنِّ وحاممِ

معا�رصة ت�ش������تح�رص املا�شي ملداوات وك�شف 

احلا�رص. فارتقت فنِّياً و�شعورياً ولكنها نهلت 

َت ولكنها مل تر�شْم لوحًة  ثر وعربَّ من عظمة الأ

و�شفيًة بديعة... 
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أباً،  أبيه، فاإنه يحلم يف تلك �للحظات �أن يكون � عندما ينظر �لطف������ل �إىل �

ويف �ملدر�سة عندما ينظر �إىل معلمه، فاإنه يحلم �أن يكون معلماً، وعندما يرى 

يف �لتلفاز �سخ�سية هامة، فاإنه يحلم �أن يكون يف �مل�ستقبل �سخ�سية هامة.

ب نحو �س������غريه،  بوة �ل�س������ليمة هي عاطفة �س������امية وقوة �ندفاع من �لأ �لأ

و�ل�س������غري هو �لذي يفجر تل������ك �لطاقة �لكربى من �لعاطف������ة ومن �لندفاع 

نحوه، وقبل ولدة هذ� �ل�س������غري كان ذ�ك �لندفاع بارد�ً نائماً يف �ل�س������مري، 

بوة؟ ولكن كيف ت�ستيقظ عاطفة �لأ

اأديب وكاتب �سوري.

العمل الفني: الفنان �سادي العي�سمي.

❁

ò

ّبــــــــــــوة ر�ســــــــــــالة الأُ

عبد الباقي يو�سف

❁
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اإنها ت�شتيقظ ببطء �شديد ت�شتغرق �شهوراً 

والطفل هو الذي يحّركها نحو اال�ش������تيقاظ 

ب.  مبحاولة حتقيق ح�شوره يف �شمري االأ

أ بالب�ش������مة ال�ش������غرية، ثم   اإن الطفل يبدا

ينتق������ل اإىل امل������زاح مع ما يق������ع يف يديه، ثم 

يُ�ش������در اأ�ش������واتاً تخلو من املعاين، ثم ينادي 

بوة بكل  أبوي������ه. ويف ه������ذه املرحلة ف������اإن االأ ا

ب هذه  �شفافيتها ورقتها ت�شتيقظ، في�شعر االأ

املرة باعرتاف من الطفل ذاته باأبوته: بابا. 

ول  هذه الكلمة من خ������ال نداء االبن الأ

بوية واليجد  مرة هي غاية يف امل�ش������وؤولية االأ

أباً  أنه اأ�ش������بح ا ب اأي مه������رب من حقيقة ا االأ

فعلي������اً لطفل، وعند هذا احل������د فاإنه يعي�ش 

معنى قوله لهذا املولود ال�شغري: 

يا بني، بعد اأن كان يلفظها ب�شكل تلقائي 

وىل لوالدة هذا  يام االأ بينه وبني نف�ش������ه يف االأ

املولود. 

أنه  ن يقولها خماطباً اإياه، ومدركاً ا
اإنه االآ

أ  ي�شمعها و�شيئاً ف�شيئاً ي�شتوعب معناها ويبدا

يف حتّمل م�ش������وؤوليتها، فهو ذاته قد بداأ هذه 

ب اإليها، 
العاقة اجلديدة وبالت������ايل دعا االأ

ول: يا  فلي�ش من اأب يقول ملولود يف يومه االأ

بني. لكنه ينتظر واأي�شاً على نحو عفوي اأن 

يخرج هذا املولود من القّماط ويبادر ب�شيء 

ن  أ الأ كه������ذا، ودوماً فاإن الطفل هو الذي يبدا

وىل  اأي طف������ل يف العامل وعن������د اللحظات االأ

للتعرف عل������ى احلياة، فاإنه يبح������ث اأول ما 

وىل  أبَويه، ولذلك فاإن احلروف الأ يبحث عن ا

التي يلفظها يحاول من خاللها اأن يناديهما، 

م ب�ش������بب  أ بالأ وىل تبدا واإن كانت معرفته الأ

الر�ش������اعة وعدم مفارقتها له طوال الوقت، 

أم������ه، ولكن هذا ل يكفيه فهو  فيدرك باأنها ا

ب الذي ل يراه بقدر ما يرى  يبقى ينادي الأ

م، وبن������اًء عل������ى هذا ال�ش������عور فاإنه يكرر:  الأ

أ ب�: بابا..  بابا.. اأكرث ما يك������رر ماما. ويبدا

ب  فه������ي الكلمة الوحيدة الت������ي جتلب له الأ

خر: لبيك بني. ويف حلظات  ليقول له هو الآ

م فاإنه يندفع نحو ح�شن  امللل من ح�شن الأ

أ معه بامل������زاح يف حماولة للتاآلف  ب ويب������دا الأ

بينهما وملزي������د من التعارف يف هذه العالقة 

ن�شانية اجلديدة.  الإ

ب ه������و ال�ش������بيل اإىل معرفة العامل،  اإن الأ

أ بتعريف������ه على العامل،  ب ذاته يبدا وه������ذا الأ

أ الطفل ب�: ربي،  وهذه حكمة اإلهية فلو ب������دا

ب ليكت�شف ربه  بدلً عن اأبي فرمبا تركه الأ

نه يناديه، ولكن البن الذي ل اأب  بنف�ش������ه لأ

له، ل رب له، والذي ل يوؤمن باأبيه في�شعب 

علي������ه اأن يوؤمن بربه. من هن������ا كانت مكانة 

نه ال�شبيل اإىل الرب،  ب رفيعة يف الدين لأ الأ

أبيه، ميرد على اأحكام ربه،  فم������ن ميرد على ا

وبالطبع فنحن ناأتي مبا هو عام و�ش������امل يف 

ه������ذه العالقة الثالثية، وه������ذا ل يعني عدم 
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آباء.  وجود ا�شتثناءات �ش������اذة اأو مري�شة يف ا

وهنا مينح الدي������ن للولد الع�ش������يان اإذ: »ل 

طاعة ملخلوق يف مع�شية اخلالق«. كما ميكن 

للطف������ل الذي ولد يتيم������اً اأن يجد َمْن يكفله 

بوة هي عاطفة  ن الأ ب لأ ويقوم نحوه مقام الأ

مكت�َشبة، يكت�ش������بها الثنان بالتاآلف والتوادد 

والتعام������ل. وقد عاّل النب������ي من مكانة كافل 

ب عندما قال  اليتيم رمبا اأعلى من مكانة الأ

أنا  وهو ي�شري بامل�ش������افة التي بني اإ�شبعيه: »ا

وكافل اليتيم كهاتني«. 

ن�ش������ان ب������اأن خلقه، وقد  لقد كرم اهلل الإ

خلق������ه لي�س ملجرد اخللق، ب������ل ليعرفه، ويف 

حديث �شعيف مل ي�شح عن نبينا اأن اهلل قال: 

»كنت كنزاً خفياً فخلقُت اخللق ليعرفوين«. 

ولكنن������ا جن������د يف كتاب اهلل ما ي�ش������ابه هذا 

لَّ  اإِ ن�ـــصَ   َوالإِ اجِلـــنَّ  َخَلْقـــُت  {َوَمـــا  قول������ه:  يف 

ية 56(  ِلَيْعُبُدوِن}.)�شورة الذاريات: الآ

بداع  ن�ش������ان هو خلٌق اأبدعه اهلل، والإ الإ

بوة مهما  جناب، وعاطف������ة الأ اأعلى م������ن الإ

بداع. ولذلك فاإن  َعلَْت فاإنها لن تبلغ مبلغ الإ

أبيه واأمه،  ن�ش������ان هو اأقرب اإىل اهلل م������ن ا الإ

أ�ش������مى  بداع هو ا وَم������ْن يحبه، وكذلك فاإن الإ

جناب واأقوى م������ن اأي عالقة ما بني  م������ن الإ

الب�������رص و الب�������رص وهكذا فال يك������ون من حق 

ن�ش������ان اأن يفتخر باأنه ابن فالن اأو فالن،  الإ

بق������در ما يكون من حقه اأن يفتخر وي�ش������مو 
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نه اإبداع اهلل، وكل اإن�ش������ان هو اإبداع اهلل. 
لأ

وعلى هذا ال�شكل العادل فاإن النا�س جميعاً 

لهية. ي�شرتكون يف هذه امليزة الإ

َن اْلَبْعِث  ن ُكنُتـــْم يِف َرْيٍب مِّ ا�ُص اإِ َها النَّ يُّ {َيـــا اأَ

ْطَفـــٍة ُثمَّ ِمْن  ن ُتـــَراٍب ُثمَّ ِمن نُّ ـــا َخَلْقَناُكـــم مِّ نَّ َفاإِ

 َ ُنَبنِّ َقٍة لِّ لَّ َقٍة َوَغرْيِ ُمَ لَّ َ َغٍة مُّ �سْ َعَلَقٍة ُثمَّ ِمن مُّ

ى  مًّ �سَ َجٍل مُّ ىَل اأَ ـــاء اإِ ْرَحاِم َما َن�سَ َلُكـــْم َوُنِقـــرُّ يِف اْلأَ

ُكْم َوِمنُكم  دَّ �سُ ُثمَّ ُنْخِرُجُكْم ِطْفاًل ُثـــمَّ ِلَتْبُلُغوا اأَ

ْرَذِل اْلُعُمِر}.  ىَل اأَ ـــن ُيـــَردُّ اإِ ى َوِمنُكـــم مَّ ـــن ُيَتَوفَّ مَّ

ية 5( )�شورة احلج: الآ

ن�شان بعد ذلك يكون حراً يف اأن ي�شمو  والإ

عه، فقد ورد  بنف�ش������ه فيكون مقّرباً من مبدمِ

اأن عر�س الرحمن اهتز ملوت �شعد بن معاذ، 

وكذلك هو حر يف اأن يذل نف�شه فيبتعد عن 

عه اإىل اأن يجّرد نف�شه من كل ُخلٍق طيب  مبدمِ

أبا لهب �شي�شلى ناراً  فقد جاء يف القراآن اأن ا

ذات لهب. 

لقد �شاء اهلل اأن يخلق هذا الكائن البديع 

ر�������س وما عليه������ا، واخللق اأعلى  وميلّكه الأ

درجات امل�ش������وؤولية، واأعلى درجات الرحمة 

أم������ام هذه العالقة  م������ن اأي عالقة اأخرى، وا

ن�ش������ان  ال�ش������امية الك������ربى مع اهلل ميكن لالإ

اأن يراجع وقائع اأعماله يف منا�ش������بات �شتى 

أنه على قدر م�شوؤولية  ويرتقي بها ليقّدم هلل ا

احلياة الك������ربى التي �ش������اء اهلل اأن ينعم بها 

ن�ش������انية التي  خوة الإ علي������ه، وم�ش������وؤولية الأ

نبياء والر�ش������ل  أنع������م بها عليه ليكون اأخاً لالأ ا

وال�ش������احلني، وليك������ون عن�رصاً يف �شل�ش������لة 

ن�ش������انية، وي�ش������كل تاريخ������اً كاماًل  خوة الإ الأ

و�شجاًل اإن�شانياً خا�شاً به. 

بوة  ولية الأ م�سوؤ

بوة  أباً، فاإن هذه الأ عندم������ا يغدو الرجل ا

أبوية  ول مرة على م�شوؤولية ا تُوقظ م�شاعره لأ

جتاه ه������ذا املولود الذي ي�ش������عر نحوه بتلك 

حد  الرابطة ال�شامية، ولذلك فاإنه ليريد لأ

اأن يتف������وق عليه، لكنه يري������د لبنه اأن يتفوق 

عليه. 

حتدث الكثري م������ن احلكماء عن عاطفة 

ولدهم، وقد  بوة، وا�شتهروا مبواعظهم لأ الأ

 مبواعظه ون�شائحه 
)1(

ا�شتهر لقمان احلكيم

بوة.  بنائه وهي مواعظ تفجر حالة الأ لأ

أباً بعد مرحلة بالغة  لقد اأ�ش������بح لقمان ا

ال�شعوبة يف حياته.

يف تل������ك اللحظة اأدرك معن������ى اأن يكون 

أباً: اإنه حتّو ل جدي������د اآخر يا لقمان  امل������رء ا

يُ�شاف اإىل التحولت املتعاقبة التي مير بها 

عمرك.

 ما قد انف�ش������ل عنه، 
ً
ي�ش������عر ب������اأن كائنا 

وعلي������ه اأن يويل هذا الكائ������ن عنايته الفائقة 

حتى يقف على قدميه. 

أته:  اأرى اأن ن�ش������ميه )ثاران(   ق������ال لمرا

يا�شادر، هل توافقني على هذا ال�شم؟ 
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قالت: اأج������ل يالقمان، اأرج������و اأن يجعله 

قربائه، ولعموم  بويه، ولأ اهلل خريا لنف�شه، ولأ

النا�س. 

بداأ يف حالة مراقب������ة دائمة ملراحل منو 

هذا الطفل، ومع كل مرحلة جتلو له عظمة 

اهلل، دقة اهلل يف اخَللق. 

أ�ش������كال حمبة اهلل  جديد من ا
ٌ
اإنه �ش������كل 

ب������وة، لذة رفع الطفل  ن�ش������ان، اإنها لذة الأ لالإ

بني الذراعني، لذة قّر ة العني. 

اإنه �ش������عيد، وه������ذه ال�ش������عادة حققها له 

اهلل. 

يتاأمل جمالية براءة الطفولة، يتاأمل بروز 

مامية اأول حتى ل يتاأمل الطفل،  �ش������نان الأ الأ

أ�شنان ملرحلة  �شنان اخللفية، اإنها ا ثم بروز الأ

 حتى تقوى 
ً
 لينا 

ً
موؤقت������ة يتناول بها طعام������ا 

�شنان ليهب له اهلل  اللثة، ثم ت�ش������قط هذه الأ

ن تخدمه مدى العمر  أبدية �شاحلة لأ  ا
ً
أ�شنانا  ا

مهم������ا كان هذا العمر طويال اإن اعتنى بهذه 

الهبة،  وحافظ عليها. 

عندما بلغ )ثاران(  عامه اخلام�س، ولد 

أ�شماه  )نادان(.  ابنه الثاين الذي ا

اإنه������ا ذات اجلمالي������ة، بي������د اأن طعمها 

خمتلف، اإنه الولد الثاين، قرة العني الثانية، 

قطعة الكبد الثانية. 

 ب������اأن اهلل ل������و مل يكن يحب 
ً
ازداد يقين������ا 

طفال.  ن�شان ملا زّين حياته بالأ الإ

كم ت�ش������عر بحالة الر�ش������ى عن نف�ش������ك 

يالقمان عندما ي�ش������يل عرق من بدنك واأنت 

هلك،  تقوم بعمل �ش������اق لتقدم لقمة طيبة لأ

لنف�شك، حتى حليوان اأولك اهلل اأمره. 

عليك اأن تعرق يالقم������ان، كما عليك اأن 

تربد 

عليك اأن جتوع، كما عليك اأن ت�شبع 

علي������ك اأن تتذوق الداء، كم������ا عليك اأن 

تتذوق العافية. 

عندم������ا بلغ )ثاران( عامه اخلام�س ع�رص 

بيه ذات �ش������بيحة وهو يهم باخلروج  ق������ال لأ

من البيت اإىل متج������ر اخلياطة: يا اأبي لقد 

أتعلمها.  أريد اأن ا اأحببت مهنة اخلياطة، وا

عندئ������ذ خط������رت فكرة ال�ش������تقالل يف 

العمل للقمان، نظر اإىل ابنه 

مر يابني.  وقال: �شوف اأنظر يف الأ

يف اليوم التايل وقب������ل العودة من العمل 

اإىل البيت، عرج يف طريقه اإىل )اأيوب(. 

آه حزيناً يف حانوته.  را

قال لقمان: اأراك حزيناً يا�شاحبي. 

أي������وب: حزين على ول������دي العاق  اأجاب ا

يا لقم������ان، بلغ الع�رصين م������ن عمره ومازال 

لي�ش������عر مب�شوؤولية جتاه البيت،  غداً عندما 

اأموت، �شوف يحل مكاين، واأخ�شى على اأمه 

واأخواته. 

ق������ال لقمان:  اأنت امل�ش������وؤول ي������ا اأيوب، 
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ب كالعجينة بيد العجان،  الطفل بالن�شبة لالأ

يف�شل رغيفه كيفما �شاء. 

قال: كيف يالقمان؟ 

ق������ال: كل ولد له طريق������ة للتعامل معه، 

اأحياناً يحتاج الولد اإىل �شيء من اخلوف من 

أي������وب �رصباً غري مربح حتى  أبيه، ا�رصبه يا ا ا

تُ�شعره ب�شيء من هيبتك عليه، ال�رصب للولد 

أّل ت�رصبه  يا اأيوب كال�ش������ماد لل������زرع، عليك ا

من اأجل ال�رصب، بل من اأجل اأن ي�شعر ببع�س 

اخلوف من رب البيت، فاإن عدم خوف الولد 

من رب البيت يوؤدي به اإىل املهالك. 

عندما ليخافك ابنك يا اأيوب عليك اأن 

تخاف عليه كثريا، وعندما لتخافك امراأتك، 

عليك اأن تخاف عليها كثرياً. 

اإذ ذاك قال اأيوب: ومتى على رب البيت 

اأن يخاف على نف�شه كثرياً ياحكيم؟ 

�ش������مت لقمان قلي������اًل ثم ق������ال: عندما 

ليخاف مقام ربه. 

�ش������نة بعد �ش������نة غدا الول������دان يتعلمان 

أبيهما،  مهنت������ي النج������ارة واخلياط������ة م������ن ا

نه  فيعين������اه، وهو يرقبهما وي�ش������عر بحبور لأ

ا�ش������تطاع بف�شل اهلل اأن يقدم اإىل هذا العامل 

�شخ�شني يعمالن. 

ن �شخ�س يعي�س يف احلياة، يخو�س  اإنه الآ

مراحله������ا، يتع������رف  جوانب جدي������دة مل يكن 

يخربها. 

بوة، يالها من كلمة مفعمة بعوامل غنية،  الأ

اإنها اإ�رصاقة جديدة عل������ى احلياة من نافذة 

جديدة. 

اإنك يالقمان ت�شعر مب�شوؤولية نحو احلياة، 

هذه امل�شوؤولية التي حتمل خ�شو�شية معاين 

بوة.  كلمة الأ

كنت يف ال�شابق �شاحب بيت فارغ ل اأحد 

ن غدوت رب بيت، رب اأ�رصة.  فيه، الآ

ن اأولك اهلل م�شوؤولية اأن تربي ولدين،  الآ

ميان،  اأن تطعمهم������ا، تر�ش������دهما اإىل نهج الإ

توؤدبهما، اأن تتلقى هبة اهلل، وحت�ش������ن اإليها 

كم������ا اأح�ش������ن اهلل اإلي������ك، اأن ترف������ع نظرك 

أن������ذا قمت بكل ما  اإىل ال�ش������ماء وتقول: ها ا

ا�شتطعت حتى اأح�شن اإىل هذه الهبة. 

وتع������ود اإىل ال������وراء حتى ت������رى مواقفك 

موقفا موقفا يف تل������ك املراحل التي مر بها 

اأولدك وكنت واقفا عليهم تبذل كل جهودك 

ح�ش������ان اإليهم  املادية واملعنوية يف �ش������بيل الإ

ويف �ش������بيل اأن حت�ش������ل على براءة من ربك 

نحوهم. 

واإن اأخفقت جهودك يالقمان، �ش������يكون 

خال�س يف ال�ش������عي، �شيكون لك  لك ثواب الإ

اأج������ر تقدمي موعظة، اأجر اإطعام لقمة، اأجر 

ك�شاء ك�شوة، اأجر �شهر ليلة، اأجر حتى ب�شمة 

واأنت تبت�شمها، اأجر حتى قبلة واأنت ت�شعها 

على وجه هذه الهبة التي وهبها اهلل لك. 
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ح������ول الظهرية ج������اء اإليه ابن������ه )ثاران( 

حامال طعام الغذاء، فجل�س يتناول الطعام، 

ن�شان، فاإنه ليتذّوق  وهو ي�رصد: اإن مل يجع الإ

لذة ال�شبع.

أن������ت جائ������ع يالقم������ان، بع������د قليل  ن ا الآ

�شت�شبع، ثم �شتجوع، ثم �شت�شبع. 

هكذا هي احلياة، اإنها لتقف على حال، 

اأخذ اهلل منك اأولدك، وعو�شك بهذا البن 

الوديع الذي يكرب �شنة بعد �شنة اأمام نظرك، 

ول.  وياأخذ هيئة ابنك الأ

عندما فرغ من الطعام نظر ملياً يف وجه 

آه يف حالة حزن.  ابنه، فرا

 م������ّد كفه يربت على كتفه قائال:  يابني، 

أثقل من الَدين،  حملُت ال�ش������خر، فلم اأحمل ا

ألذ من العافية،  واأكلت الطيبات، فلم اأ�شب ا

وذقت املرارات،  فل������م اأذق اأمر من احلاجة 

اإىل النا�س. 

أبواب  يا بني: اإمن������ا الوالدان ب������اب من ا

اجلنة، فاإذا ر�شيا م�شيت اإىل اجلنان،  واإن 

�شخطا حجبت عنها. 

يا بني: ل جتال�س الفجار، ول متا�ش������هم، 

ات������ق اأن ين������زل عليه������م عذاب من ال�ش������ماء 

في�شيبك معهم. 

يا بني:  جال�س العلماء وما�ش������هم، ع�شى 

اأن تنزل عليهم رحمة فت�شيبك معهم.

ي������ا بني: ب������ع دنياك باآخرت������ك تربحهما 

جميع������ا، ول تبع اآخرتك بدنياك فتخ�رصهما 

جميعا. 

ي������ا بني: عود ل�ش������انك اأن يق������ول:  اللهم 

اغفر يل. فاإن هلل �شاعة ل يرد فيها دعاء. 

وعندما راأى ابنه ي�ش������غي اإليه باإن�شات 

وقد ا�ش������تكانت مالحم������ه اأردف يقول بهدوء 

بالغ: 

جال�س العلماء وزاحمه������م بركبتك، فاإن 

اهلل �شبحانه يحيي القلوب امليتة بنور العلم، 

ر�������س امليتة بوابل ال�ش������ماء،  كما يحي������ي الأ

واإياك ومنازعة العلم������اء فاإن احلكمة نزلت 

من ال�ش������ماء �ش������افية، فلما تعلمها الرجال 

�رصفوها اإىل هوى نفو�شهم. 

أ�ش������ه ملتم�ش������ا  ين�ش������ت ابنه اإليه هازا را

أبيه فقال: يا بني ل ت�رصك باهلل،  املزيد من ا

اإن ال�رصك لظلم عظيم.

أب������ت اإن عملت اخلطيئة  ق������ال البن: يا ا

حيث ليراين اأحد، كيف يعلمها اهلل؟ 

أتت������ك مثقال حبة من  يق������ول: يا بني اإن ا

خ������ردل فلتكن يف �ش������خرة اأو يف ال�ش������موات 

ر�������س ياأت اهلل به������ا اإن اهلل لطيف  اأو يف الأ

خبري. 

ث������م  اأردف: يا بني اأقم ال�ش������الة، واأمر 

باملعروف وانه عن املنكر،

ثم بعد حلظات �ش������مت اأخ������رى والبن 

ن�شات،   أبيه مبزيد من الإ يتلقى احلكمة من ا
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وقد ت�رصبت راحة نف�ش������ية اإليه: وا�شرب على 

مور.  ما اأ�شابك اإن ذلك من عزم الأ

أ�شه  ب مرة اأخرى، فرفع البن را �شمت الأ

اإليه ي�شاأله املزيد فقال: 

ول ت�شعر خدك للنا�س 

أ�شه، وهو يبكي   هز البن را

ر�س مرحا  فقال: ول مت�س يف الأ

ثم بعد قليل  اأ�شاف:  

اإن اهلل ل يحب كل خمتال فخور. 

أ�شه و�شار يبكي  هز البن را

فقال: واق�شد يف م�شيك 

أ�شه، والدموع تنهمر  ما يزال البن يهز را

من عينيه وينظر �شائال اإياه املزيد 

أنكر  فقال: واغ�ش�������س من �ش������وتك، اإن ا

�شوات ل�شوت احلمري.  الأ

ثم طلب اإليه اأن ينه�س ليعيد اأواين الطعام 

اإىل البيت، ويرى حاجات اأمه، وعندما نه�س 

البن لي�ش������تودعه قال: يا بن������ي اإن احلكمة 

اأجل�شت امل�شاكني جمال�س امللوك. 

يا بن������ي اتخذ طاعة اهلل جت������ارة، تاأتك 

رباح من غري ب�شاعة.  الأ

يابني: اأو�ش������يك بخالل اإن مت�شكت بهن 

مل تزل �شيدا: 

أب�ش������ط خلقك للقريب والبعيد، واأم�شك  ا

جهلك عن الكرمي واللئيم، واحفظ اإخوانك، 

و�ش������ل اأقاربك، واأمنهم من قبول قول �شاع، 

أو �شماع باغ يريد ف�شادك وخداعك، وليكن  ا

اإخوانك م������ن اإذا فارقتهم وفارقوك مل تعبهم 

ومل يعيبوك. 

يابني: اإياك والطمع، فاإنه فقر حا�رص. 

يابني، كن لني اجلانب، قريب املعروف، 

كثري التفكري، قليل الكالم، اإل يف احلق، كثري 

البكاء، قليل الفرح، ولمتازح، ولت�ش������اخب، 

ولمتار. 

واإذا �شكت فا�شكت يف تفكر، واإذا تكلمت 

فتكلم بحكم. 

أكَي�������س منك، اإذا  يا بن������ي، ليكن الديك ا

ى الليل خفق بجناحيه، و�رصخ اإىل اهلل  تق�شّ

بالت�ش������بيح، واإياك والغفل������ة، ولتعلم بذلك 

النا�������س، وليغرن������ك النا�س مب������ا لتعلم من 

نف�ش������ك. لتغرت بقول اجلاه������ل، اإن يف يدك 

أنها بعرة.  لوؤلوؤة واأنت تعلم ا

يابن������ي، تعل������م اخلري وعلم������ه. واعلم اأن 

خر.  ول حتى يعلم الآ النا�������س بخري مابقي الأ

واإمنا كالم املعل������م كالينابيع يحتاجها النا�س 

يوما ه������ذا ويوما هذا، فينفعون بها. وعليك 

بالتوا�شع فاإن اأحق النا�س بالتوا�شع اأعلمهم 

واأح�شنهم له عمال. 

يا بن������ي، تعلم احلكم������ة واأخالقها كلها، 

واجعلها لك �شغال، وفّرغ نف�شك لها. 

أنفقتها، وقر  اأ�رصع اإىل ك�شبها، واأبطئ اإذا ا

عينا اإذا جمعتها، واعلم اأن احلكمة لت�شلح 
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اإل بالل������ني، واأن اللني ج������راب احلكمة، واأن 

مثل احلكمة بغ������ري تدبري مبنزلة ما يف يدي 

أباحه �ش������ارقا ووجده معوزا، اأو  غري خازنه ا

أتاها الذئب  كمثل غنم ت������روح يف غري زريبة ا

ووجدها �ش������ائعة فاأكله������ا، وتعاهد مع ذلك 

ل�شانك، واعلم اأن الل�شان باب احلكمة، فاإذا 

�ش������يعت الباب دخل من لتري������د اأن يدخل، 

فاإذا حفظته حفظت اخلزانة، واإن من ملك 

ل�ش������انه اإن قال، قال بعلم، واإن �شمت �شمت 

بحل������م. اإذا راأى لقوله قرارا تكلم، واإن مل يره 

قرارا فاإذا ا�شتنطقه من يريد الدين اجتهد، 

واإن ا�شتنطقه ال�شفهاء �شمت. 

يابني، لت�شّوب عينيك اإىل زهرة الدنيا، 

ولتطلنب ق�ش������اء كل نهمة من الدنيا، ولتكن 

نهمتك فيما يقربك اإىل اهلل. 

ي������ا بني: لتتعلم العل������م لثالث، ولتدعه 

لثالث: 

لتتعلمه  لتماري به، ول لتباهي به، ول 

لرتائي به. 

ولتدعه زهادة فيه، ول حياء من النا�س، 

ول ر�شا باجلهالة. 

يا بني: اعتزل عدوك، واحذر �شديقك، 

ول تتعر�س ملا ليعنيك، واعلم يابني اأن َمن 

كتم �رصه، كان اخليار بيده. 

خذ م������ن الدنيا بالغك، وانفق ف�ش������ول 

خرتك، ولترف�س الدنيا كل الرف�س  ك�شبك لآ

فتكون عيال، وعلى اأعناق الرجال كال. 

ب لليتي������م، ولحت������اب القريب،  ك������ن كالأ

ولجتال�س ال�ش������فيه، ولتخالط ذا الوجهني 

البتة. 

واعلم يا بني اأن للحا�شد ثالث عالمات: 

يغتاب �ش������احبه اإن غاب، ويتملق اإذا �ش������هد، 

وي�شمت بامل�شيبة. 

بدا لقمان مي�شي مع ابنه خطوات، وهو 

يقول له: 

ي������ا بن������ي: اإذا اأردت اأن ت�ش������احب رجال 

أن�ش������فك عند  فاأغ�ش������به قب������ل ذلك، ف������اإن ا

غ�ش������به فال ت������دع �ش������حبته واإل فاحذره.. 

لتكن كلمتك طيبة، وليكن وجهك ب�شطا تكن 

أنزل  اأحب اإىل النا�س من يعطيهم العطاء.. ا

النا�س من �ش������احبك منزل������ة من لحاجة له 

بك ولبد لك منه.. كن كمن ليبتغي حممدة 

النا�س وليك�شب ذمهم، فنف�شه منه يف عناء 

والنا�������س منه يف راحة.. امتنع مبا يخرج من 

فيك، فاإنك ما�شكّت �ش������امل، واإمنا ينبغي لك 

من القول ما ينفعك. 

يابني: اتق اهلل ولتري النا�س اأنك تخ�شى 

اهلل ليكرم������وك، وقلبك فاجر.. لتكن ذنوبك 

بني عيني������ك، وعملك خلف ظهرك، وفر من 

ذنوبك اإىل اهلل، ولت�شتكرث عملك.. اأطع اهلل 

فاإن������ه من اأطاع اهلل كفاه ما اأهمه وع�ش������مه 

م������ن خلقه.. يا بني عليك بال�ش������رب واليقني 
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وجماه������دة نف�ش������ك، واعلم اأن ال�ش������رب فيه 

ال�شوق، فاإذا �شربت عن حمارم اهلل وزهدت 

يف الدنيا، وتهاونت بامل�ش������ائب، مل يكن اأحب 

اإليك من املوت، واأنت ترتقبه. 

واإي������اك والغفلة، خف اهلل ولتعلم بذلك 

النا�������س، وليغرن������ك النا�س مب������ا لتعلم من 

نف�ش������ك، ول تغرت بقول اجلاهل اإن يف يدك 

أنها بعرة.  لوؤلوؤة واأنت تعلم ا

يا بني: كن لني اجلانب، قريب املعروف، 

كث������ري التفكر، قليل الكالم اإل يف احلق، كثري 

البكاء، قليل الفرح، ولمتازح، ول ت�شاخب، 

، واإذا �ش������كت فا�شكت يف تفكر، واإذا  ول متارمِ

تكلمت فتكلم بحكم. 

أنعم اهلل علي������ك بنعمة فلري  ي������ا بني اإذا ا

اأثرها عليك يف �شكرك وتوا�شعك واإح�شانك 

اإىل من هو دونك. 

واعلم يا بن������ي اأن لكل �ش������يء اآفة، واآفة 

العمل: العجب. 

لترائي النا�س مبا يعلّم اهلل منك غريك، 

ول تعج������نب مبا تعمل واإن كرث، فاإنك لتدري 

أيقبل اهلل منك اأم ل.  ا

أنعم على  أنعم عليك، وا أ�شكر ملن ا يابني: ا

من �ش������كرك، فاإنه لبقاء للنعمة اإذا كفرت، 

ول زوال لها اإذا �شكرت. 

ي������ا بن������ي: اإذا جاءك ال�ش������يطان من قبل 

ال�شك، فاغلبه باليقني، واإذا جاءك من قبل 

الك�ش������ل فاغلبه بذكر القيام������ة، واإذا جاءك 

من قب������ل الرغبة فاخربه باأن الدنيا زائلة، يا 

بني اأكرث التب�ش������م يف وجوه اأ�ش������حابك، وكن 

كرميا معهم ووافقهم على كل ما يقربك اإىل 

اهلل تبارك وتعاىل ويباعدك عن املع�ش������ية، 

أيتهم يعملون  واإذا ا�شتعانوك فاأعنهم، واإذا را

فاعم������ل معه������م، واإذا ت�ش������دقوا فت�ش������دق 

معهم، وا�شمع ملن هو اأكرب منك، ول جتال�س 

ال�ش������فيه، ول تخالط ذا الوجه������ني، واأطفئ 

ال�رص باخلري. 

بوة  نعمة الأ

ينظر اأي رجل يف الع������امل اإىل الزواج كي 

أباً يحلم اأن يزّوج  أباً، وعندما ي�شبح ا ي�شبح ا

أو ابنته حت������ى يتفرع عنه بيت جديد،  ابنه، ا

ب مب�شاعر غامرة عندما يزور  وكم ي�شعر الأ

أبنائه، وتنتابه م�ش������اعر حميمية  بيت اأح������د ا

خا�شة عندما يزور بيت ابنته. 

هن������ا �ش������وف اأحتدث عن هذه امل�ش������اعر 

ب�شكل ق�ش�شي على النحو التايل: 

بعد مرور �ش������هر على زواجهما، وعندما 

بلغت ال�شاعة الواحدة والن�شف لياًل، وفرغ 

البيت م������ن اآخر الزّوار، اجته �ش������يوان على 

رهاق  الف������ور مرتنحاً حت������ت وطاأة حال������ة الإ

أم������واج النعا�������س اإىل غرفة الن������وم، وقذف  وا

ج�ش������ده على �ش������عة ال�رصير، يف حني دخلت 

أ�شنانها.  زوجته احلمام تغ�شل ا
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�ش������هر كامل م�ش������ى عليهم������ا يف زحمة 

ا�ش������تقبال الزّوار واملباركني الذين يتوافدون 

عليهم������ا لي������اًل نه������اراً، اإ�ش������افة اإىل تلبي������ة 

أو الع�ش������اء،  الدع������وات للعزائم على الغداء ا

وعندذاك حتى وهما خ������ارج البيت يتلقيان 

قرباء  �ش������دقاء والأ ات�ش������الت هاتفية من الأ

أو ترتيب موعد  لرتتيب مواعيد زياراته������م، ا

على عزمية. 

بعد نحو ربع �ش������اعة حلقت������ه اإىل غرفة 

الن������وم بع������د اأن تاأك������دت من اإغ������الق الباب 

والنواف������ذ، واطماأنت على اإحكام جرة الغاز، 

نوار.  واأطفاأت الأ

أت������ه مدداً على ظه������ره ببيجامة النوم  را

القطنية ذات اللون الف�شي  التي انتقتها له 

عندما كانت تنتقي اأجهزة الزواج.

ن������ارة لتطفئ  م������ّدت اإ�ش������بعها اإىل زر الإ

أنها  ال�ش������وء، وت�شتبدله ب�ش������وء خافت، بيد ا

أ�ش������نانه، عندئذ مّدت  تذّكرت باأنه مل يغ�شل ا

يده������ا اإىل جه������ازه اخللي������وي وانتقت بع�س 

ن ي�شمعها  املو�ش������يقى الهادئة التي ت�ش������لح لأ

املرء يف وقت متاأخر كهذا وهو ي�شتلقي على 

�رصير النوم. 

ا�ش������تبدلت ثيابها بقمي�������س نوم حريري 

أبي�س اللون وجل�شت بجانبه على  �ش������فاف  ا

ال�رصير، ثم ما لبثت اأن هتفت بنربات غارقة 

يف الهدوء: �ش������يوان، ثم بعد حلظات اأخرى: 

يقاع:  �ش������يوان،  خرجت منها نربات بذات الإ

ثم مرة اأخرى:  �شيوان. 

فتح عينيه بال������كاد فاأردفت بنربات اأكرث 

�ش������ماعاً: انه�س حبيبي، ن�ش������يت اأن تغ�ش������ل 

أ�شنانك.  ا

متّط������ى قلياًل يف حماول������ة ملقاومة حالة 

ال�شرتخاء التي ا�شت�شلمت لها مفا�شله وهو 

مدد عل������ى ظهره على رحاب������ة ال�رصير، ثم 

أوؤجل ذلك حتى  أ�ش������تطيع اأن ا تاأّوه قائاًل: األ ا

ال�شباح؟ 

قالت: هيا ي������ا حبيبي، ليوجد مزاح يف 

مر، مرة واحدة �شوف جتّر الثانية، والثانية  الأ

�ش������وف جتر اأختها حتى ترى نف�شك �شحية 

�شنان وجل�ش������ات العالج الطويلة يف  لم الأ لآ

طباء. عيادات الأ

ن������ى عن ذلك، هيا انه�س من   اأنت يف غمِ

اأجل خاط������ري، �شاأ�ش������طحبك اإىل احلّمام، 

واإن مل ت�ش������تطع، ابق هنا، �ش������اأجلب الفر�شاة 

أ�شنانك   للغ�ش������يل، واأغ�ش������ل ا
ً
واملعجون واإناء 

بيدي واأنت على ال�رصير.

نظر اإليها مبت�ش������ماً ثم مّد كفه اإىل كفها 

املمدودة لت�شجعه على القيام. 

عندما ا�شتوى على قدميه، اأح�س بطاقة 

تندفع اإىل ج�ش������ده، وكاأنه لي�س هو الذي كان 

غارقاً يف حالة ال�ش������رتخاء، وليت�شّور باأنه 
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ي�شتطيع اأن يبدي حركة واحدة قبل اأن يغور 

يف لفائف نوم عميق. 

اجته������ا اإىل احلم������ام، وراح يق������ف اأمام 

أ�ش������نانه ملدة خم�س دقائق،  املغ�ش������لة يفر�شي ا

�شنان ب�شكل  ثم ي�شتخدم اخليط لتنظيف الأ

جيد. 

ع������ادا معاً اإىل غرفة الن������وم، فقال وهما 

أ�شعر باأننا نحتاج اإىل  يتمددان على ال�رصير: ا

أيام حتى نتحدث يف بع�س  ا�شرتاحة ملدة ثالثة ا

مور الهام������ة لرتتيب حياتنا امل�ش������تقبلية،  الأ

هل  لقد اأخطاأنا عندما ا�شتجبنا لرغبات الأ

بالبق������اء يف البيت، وعدم الذهاب لق�ش������اء 

�شهر الع�شل، كان ميكن لنا اأن نكتفي بن�شف 

ال�ش������هر، اأو حت������ى بربعه لنك������ون معاً طوال 

حاديث احلميمة والهامة  الوق������ت ونتبادل الأ

التي هي على متا�س مبا�رص مع اإيقاع حياتنا 

الزوجية. 

ثم اأردف بنربات اأكرث جّدية: م�شى علينا 

�شهر يا�شيخة نفيق يف التا�شعة �شباحاً على 

طرقات الباب، وليف������رغ بيتنا قبل الواحدة 

لياًل. 

أ�شعر بحرج  بيني وبينك يا�ش������يخة �رصت ا

نه يحتم������ل اأعباء   م������ن �رصيكي يف املح������ل لأ

جازة  أت�ش������ّور ب������اأن الإ العمل لوحده. مل اأكن ا

أ�شبوع  �ش������تمتد �ش������هراً كاماًل، وهانحن اأمام ا

مر هكذا.   اآخر اإذا بقي الأ

أيام تكفينا لوحدنا، وبعدها  اأظن اأن ثالثة ا

اأعود اإىل عملي، واأجعل �رصيكي يرتاح بع�س 

الوقت يف البيت. 

ابت�شمت وقالت:  ذاك املحل الذي تفوح 

منه رائحة اأعبق ذك������رى عندما التقينا فيه 

اأول مرة. 

أربع �ش������نوات م�ش������ت على تلك  ق������ال: ا

أم������ك واأختك  الذك������رى، عندم������ا دخلتمِ مع ا

ل�������رصاء ثياب الزواج له������ا، يف تلك اللحظات 

ول مرة  عندم������ا وقعْت نظرتي على وجهكمِ لأ

أتزوج من هذه الفتاة  قلُت يف نف�ش������ي: �شوف ا

اإن مل تكن مرتبطة ب�شخ�س اآخر. 

قالت: يف تل������ك اللحظ������ات واأنت تعاود 

النظ������ر اإيّل بني ملحة واأخرى، ن�ش������يُت باأنني 

ح�������رصُت مع اأمي واأختي ل�������رصاء الثياب من 

حملك، �ش������عرُت بحالة اإرب������اك غريبة مل متر 

 من قبل. 
ّ
علي

قال: يف تلك اللحظات التي بدت اأمامي 

ول مرة  لذة اأن  وكاأنها �ش������حرية، تذّوق������ُت لأ

أة ح�ش������ناء، مل اأكن  ينظ������ر رج������ل يف وجه امرا

قد مررُت بذلك من قبل، اأح�ش�ش������ُت برع�شة 

غريب������ة تهزين، تلك الرع�ش������ة الت������ي اأدركُت 

بع������د خروجكمِ باأنها كانت رع�ش������ة لذة نظرة 

احلب. 

عندم������ا توقفت املو�ش������يقى م������ن اجلهاز 

أنبهتهما  اخللوي ب�ش������بب �ش������عف البطارية، ا
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اإىل الوق������ت املتاأخر عندما نظرا اإىل عقارب 

ال�شاعة التي كانت ت�شري اإىل الثالثة. عندذاك 

أمل اأقل لك باأننا نحتاج اإىل وقت  قال �شيوان: ا

كي نتحّدث فيه حديثاً حميمياً.

قالت: فكرتك جيدة و�رصورية يا�شيوان، 

لك������ن كيف �ش������ننفذها؟ النا�س �ش������يحطمون 

أننا يف الداخل ولنفتح. الباب اإذا عرفوا ا

 ث������م اأردفت ب�ش������يء من احل�������رصة: حتى 

اإذا جنحنا يف ع������دم فتح الباب للزّوار، ماذا 

أو  نفع������ل اإذا طرق علينا الباب اأحد املقّربني ا

أباك طرق  املقّرب������ات، لنفر�س يا�ش������يوان اأن ا

أو اأمك. لنفر�س اأن الذي  أو اأخاك، ا الب������اب، ا

أو اإحدى  أو اأخ������ي، ا أبي، ا يط������رق الباب ه������و ا

اأخوات������ي املتزوج������ات مع زوجه������ا واأولدها 

جاوؤوا لي�شهروا ويتناولوا عندنا الع�شاء. 

�شمت �ش������يوان لبع�س الوقت ثم اأجاب: 

ر�شي،  أّل نرد على الهاتف الأ اأف�شل طريقة ا

ونقفل الهاتف اخلل������وي، عندما يطرق اأحد 

الباب ولنفتح، �ش������يظن باأنن������ا خارج البيت، 

وعندما يريد اأحد الت�شال بنا �شيظن باأننا 

يف مكان خارج عن التغطية. 

أّل  أ�شتطيع ا بالن�شبة يل يا حبيبتي �شوف ا

أيام  ي �ش������خ�س خ������الل ثالثة ا اأفتح الباب لأ

أب������ي. اإذا اتفقنا على  حتى ل������و كان الطارق ا

أيام هادئة  أ �ش������وف نظفر بثالث������ة ا هذا املبدا

خر مبا ي�شاء.  يف�شي فيها اأحدنا لالآ

خيم �شمت عليهما، فمّدت �شيخة اإ�شبعها 

نارة اخلافتة، ثم  أ�شعلت الإ نارة، وا واأطفاأت الإ

رهاق.  ا�شت�شلما للنوم حتت �شدة الإ

عند ال�شاعة التا�ش������عة والن�شف �شباحا 

ر�شي. نظر  ا�شتفاقا على �ش������وت الهاتف الأ

خ������ر حتى توق������ف الرنني،  اأحدهم������ا اإىل الآ

عندئذ مّد �ش������يوان ي������ده اإىل جهازه اخللوي 

واأقفله. 

نه�شت �ش������يخة من ال�رصير وراحت تعّد 

فط������ار، وعند العا�رصة والن�ش������ف  طع������ام الإ

تناهى اإىل �ش������معها رنني جر�������س الباب، فلم 

يفتحا، ولبثا على ما هما عليه حتى امل�شاء. 

اأم�ش������يا يوماً هادئاً رغم توا�ش������ل رنني 

الباب والهاتف. 

عن������د ظهرية اليوم الثاين تناهى �ش������وت 

رنني الباب وتداخل ب�ش������وت يقول: افتح يا 

�شيوان. 

قال بهم�س: اإنه اأبي 

قالت: ماذا تفعل؟ 

قال: لن نخرق التفاق 

لبث الرجل ينادي ويطرق الباب ملدة ربع 

مل. �شاعة وعاد فاقدا الأ

مع حلول �ش������اعة الغ������روب، تناهى رنني 

الباب وتداخل ب�ش������وت اآخر، فقالت �شيخة: 

يا اإلهي اإنه �شوت اأبي 

قال: ماذا تفعلني؟ 
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أبي ال������ذي يقف يف اخلارج،  قال������ت: اإنه ا

أتركه واقفاً.  كيف يل اأن ا

يف تل������ك اللحظات اأح�ش�������س ب������اأن لي�س 

أم������را ل تطيقه  من حق������ه اأن يفر�س عليها ا

أنه حتى لو فر�س  نثوي������ة، وا خ�شو�ش������يتها الأ

عليها ذلك، �ش������وف يرتك جرحا يف اأعماقها 

قد ينزف مدى احلياة، �شت�شعر باأنها �شيفة 

يف هذا البيت يا �شيوان 

ل ت�ش������تطيع اأن تت�رصف فيه مبا ت�ش������اء، 

�شت�ش������عر باأنها مهانة يف بيت ل ت�شتطيع فيه 

بيها.  اأن تفتح الباب لأ

انح������درت دموع من عينيه������ا وهي تنظر 

اإليه، وكاأنها ت�ش������تاأذنه لتفتح الباب، فابت�شم 

أ�ش������ه وقد ف�ش������ل يف الت�ش������دي  وه������و يهز را

لدم������وع اأخذت تغ������رورق يف مقلتيه و�ش������ط 

ب الذي يت�شاعد  الرنني املتالحق و�شوت الأ

متداخاًل مع اإيقاع الرنني 

تقّدمت م�رصعة وراحت تفتح الباب. 

دخل الرجل هلعاً، ف�ش������ارعت يف القول: 

املعذرة يا اأبي. 

وراحت ت�شتقبله برتحاب، وتقدم �شيوان 

مبت�ش������ماً ي�ش������تقبله برتحاب حار،  عند ذاك 

ب، وارت�شمت ب�شمة على �شفتيه  أ روع الأ هدا

وهو ي�شافح زوج ابنته، وقد ت�رصب اإليه ظن  

باأنهما كانا نائمني. 

بع������د مرور �ش������نة على ما وق������ع، اأجنبت 

�ش������يخة ول������داً، لكنها فوجئت ب������اأن زوجها مل 

تظهر عليه عالمات الفرح.

 قالت له: اإنه ولد يا رجل 

قال: كل ما ياأتي من اهلل فهو خري 

قال������ت: يقول مثل ه������ذا الكالم من يهبه 

اهلل بنتاً ولي�س ولداً. 

بدا �ش������يوان طبيعياً دون اأن تظهر عليه 

اأفراح رجل ولدت زوجته ولداً. 

بعد نحو �ش������نتني، ول������دت زوجته للمرة 

الثانية، وعندما علم يف ردهة امل�ش������فى باأنها 

بنت، اأخرج حزم������ة نقود من جيبه، واأعطى 

مبلغاً للممر�ش������ة التي ب�رّصته، وظهرت عليه 

عالمات الفرح.

أ ي�ش������تقبل   يف امل�ش������اء اأعاد زوجته،وبدا

قرباء بوجه ب�شو�س، ويقدم اأطباق احللوى  الأ

وال�ش������يافات الثمينة و�ش������ط ده�شة زوجته 

قرباء.  وده�شة الأ

بعد يومني ويف �ش������اعة متاأخرة من الليل 

أ�شتطع اأن اأم�شك نف�شي  قالت له �ش������يخة: مل ا

عن م�شاءلتك، اأرجوك اأن تعذرين. 

قال: ا�شاأيل ما ت�ش������ائني يا حبيبتي يا اأم 

ابنتي وابني. 

أنه ذكر البنة  هنا لحظت مرة اأخ������رى ا

أنها ال�شغرى.  قبل البن رغم ا

فت�ش������جعت وقالت: عندما اأجنبُت ابناً مل 

تظهر عليك مظاهر امل�رّصة،
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وعندم������ا اأجنبُت البنت ت������كاد تطري من 

الفرح. 

نها �شوف تفتح يل الباب.  قال: لأ

�ش������ة: اأي باب يا رجل، وقبل اأن  قالت َدهمِ

يجيب، جحظت عيناها وعادت بذاكرتها اإىل 

ثالث �شنوات م�شت. 

نظرت اإليه بعينيها اجلاحظتني وقالت: 

أمل تن�س؟!  ا

قال: منذ ذاك امل�ش������اء ت�ش������لل اإىل نف�شي 

حلم كي تنجبي يل بنت������اً، فاأزّوجها، فاأطرق 

نها �ش������تفتحه يل وت�شتقبلني  عليها الباب، لأ

مع زوجها برتحاب. 

مومة   بوة والأ  خيار الأ

لذل������ك كان هاج�س الرج������ل البحث عن 

بنائه، وكذلك  أم������اً لأ أة منا�ش������بة لتكون ا امرا

أة للبحث عن رجل منا�ش������ب كي  ت�ش������عى املرا

بنائها. أباً لأ يكون ا

الزواج ه������و فع������ل اجتماعي واإن�ش������اين 

واأخالقي لت�شتمر احلياة من دونه، والزواج 

هو اقرتان ذكر باأنثى فتنتج عن ذلك اأوا�رص 

عالقات متينة بني عائلتني لي�ش������بح كل فرد 

خر، فه������ذه العالقة  يف الواح������دة قري������ب الآ

�شخا�س على  ميكن لها اأن جتعل من مئات الأ

�ش������لة قرابة ملج������رد اأن رجلني من كل هوؤلء 

أو  تزوج������ا. فمن دون الزواج ليكون لك عم، ا

خ������ال،  اأو عم������ة، اأو خالة.  وم������ا يتفرع من 

كل �ش������الت القرب������ى هذه، ولذل������ك فاإن كل 

ع������راف الجتماعية حت�س  ديان، وكل الأ الأ

نه الو�ش������يلة الوحيدة  على الزواج وتباركه لأ

يف �شبيل ا�شتمرار الن�شل الب�رصي، ويف �شبيل 

متتني اأوا�رص العالقة بني النا�س. يقول احلق 

�شبحانه  يف كتابه العزيز: 

يِف  ُهـــْم  ِذيـــَن  الَّ ِمُنـــوَن)1(  وؤْ امْلُ ْفَلـــَح  اأَ {َقـــْد 

ْغِو  ِذيـــَن ُهْم َعـــِن اللَّ ُعـــوَن)2( َوالَّ اَلِتِهـــْم َخا�سِ �سَ

َكاِة َفاِعُلوَن)4(  ِذيـــَن ُهْم ِللـــزَّ ـــوَن)3( َوالَّ ُمْعِر�سُ

لَّ  اإِ َحاِفُظـــوَن)5(  ِلُفُروِجِهـــْم  ُهـــْم  ِذيـــَن  َوالَّ

ُهْم َغرْيُ  نَّ اُنُهـــْم َفاإِ مْيَ ْزَواِجِهـــْم اأْو َما َمَلَكـــْت اأَ َعَلـــى اأَ

ْوَلِئَك ُهُم  َمُلوِمـــَن)6( َفَمِن اْبَتَغى َوَراء َذِلـــَك َفاأُ

ية 7-1( اْلَعاُدوَن)7(}. )�شورة املوؤمنون، الآ

أن�س بن مالك  يق������ول النبي يف حدي������ث  ا

أنفار من اأ�شحاب  ر�شي اهلل عنه  :  »اأن ثالثة ا

النبي �ش������لى اهلل عليه و�شلم قال بع�شهم :  ل 

أنام،  أتزوج الن�شاء، وقال بع�شهم : اأ�شلي ول ا ا

وقال بع�شهم :  اأ�ش������وم ول اأفطر، فبلغ ذلك 

النبي �ش������لى اهلل عليه  �ش������لم فقال :    ما بال 

اأقوام قالوا كذا وكذا، ولكني اأ�شوم واأفطر، 

أتزوج الن�شاء .  فمن رغب عن  أنام، وا واأ�شلي وا

 
)2(

�شنتي فلي�س مني «.

ويف حدي������ث اب������ن م�ش������عود ر�ش������ي اهلل 

عنه قال : »قال ر�ش������ول اهلل �ش������لى اهلل عليه 

و�ش������لم:  يا مع�رص ال�شباب من ا�شتطاع منكم 

الباءة فليتزوج فاإنه اأغ�س للب�رص، واأح�ش������ن 
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للفرج، ومن مل ي�شتطع فعليه بال�شوم فاإنه له 

)3(
وجاء«.

ويقول  �ش������لى اهلل عليه و�ش������لم يف  بيان 

م������ا يثاب به العبد وتكتب له به احل�ش������نات :  

»ويف ب�ش������ع اأحدكم �ش������دقة، قالوا يا ر�شول 

أت������ي اأحدنا �ش������هوته ويكون له فيها  أيا اهلل:  ا

أيتم اإن و�ش������عها يف حرام اأكان  أرا اأجر ؟  قال : ا

عليه وزر ؟  فكذلك اإذا و�شعها يف حالل كان 

له بها اأجر «. 

ثم يبنّي عليه ال�ش������الة وال�ش������الم اأهمية 

الزوجة ال�ش������احلة و�رصورتها يف �شبيل حياة 

ن�ش������ان من خاللها اأن  هادئة طيبة ميكن لالإ

ن الرجل ودون  يكون نافعا وفّعال يف احلياة لأ

ال�شتقرار الزوجي  يبقى دوما ي�شعر بفراغ، 

هذا الف������راغ الذي ياأتي عل������ى وقته وجهده 

حيان: »ما  وفكره، ب������ل وحتى عفته بع�س الأ

ا�شتفاد املوؤمن بعد تقوى اهلل عز وجل خريا 

من زوجة �ش������احلة. اإن اأمرها اأطاعته، واإن 

أبرته، واإن  نظر اإليها �رّصته، واإن اأق�شم عليها ا

غاب عنها حفظته يف نف�ش������ها ومالها«. اأمام 

هذه الزوجة ال�ش������احلة لميلك هذا الزوج 

املحظ������وظ اإل اأن ي�ش������عر بطماأنين������ة اأ�رصية 

وعاطفية واجتماعية. فالرجل ليكون كائنا 

اجتماعيا معرتفا به ب�شكل اجتماعي ر�شمي 

دون اأن يك������ون مقرتنا بزوج������ة، هذا الزواج 

�رصة  الذي ير�شخ اأقدام الزوجني يف عمق الأ

جناب وولدة �ش������الت  واملجتمع من خالل الإ

القربى اجلديدة. 

أم������ام ذلك  جن������د النا�س يقت������دون بهذه  ا

التوجيه������ات ويباركون الزواج ويي�رصون اأمره 

ما اأمكنهم، ولعلي اأذكر و�شية ال�شيدة /اأمامة 

بنت احلارث/ زوج عوف بن حملم ال�شيباين 

أم اإيا�س بنت عوف عندما هياأتها اإىل  لبنتها ا

زوجه������ا /عمرو بن عوف ب������ن حجر/ قائلة 

لها: اأي بنية اإن الو�ش������ية لو تركت لف�ش������ل 

اأدب تركت لذلك منك، ولكنها تذكرة للغافل 

أة  ا�ش������تغنت عن  ومعونة للعاقل، ولو اأن امرا

أبويها و�ش������دة حاجتهما اإليها  الزوج لغن������ى ا

كنت اأغنى النا�س عنه، ولكن الن�شاء للرجال 

خلقن، وله������ن خلق الرج������ال. اأي بنية: اإنك 

فارقت اجلو الذي منه خرجت، وخلفت الع�س 

الذي في������ه درجت اإىل رجل مل تعرفيه وقرين 

لن تاألفيه فاأ�شبح مبلكه عليك رقيبا ومليكا، 

فكوين له اأمة يكن لك عبدا. اأي بنية اجملي 

عني ع�رص خ�شال تكن لك ذخرا وذكرا:

1- ال�شحبة بالقناعة. 

2- املعا�رصة بح�شن ال�شمع والطاعة. 

3- التعه������د ملوقع عينيه ف������ال تقع عينه 

منك على قبيح. 

أنفه، فال ي�شم منك  4- التفقد ملو�ش������ع ا

اإل اأطيب ريح، والكحل اأح�شن احل�شن، واملاء 

اأطيب الطيب املفقود. 
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5- التعه������د لوق������ت طعامه ف������اإن حرارة 

اجل������وع ملهبة، واله������دوء عند منام������ه، فاإن 

تنغي�س النوم مغ�شبة. 

رعاء على  6- الحتفاظ ببيته وماله والإ

نف�شه وح�شمه وعياله، فاإن الحتفاظ باملال، 

رعاء على العيل واحل�شم  ح�شن التقدير والإ

اجلميل، ح�شن التدبري. 

7- لتف�شي له �رصا فاإنك اإن اأف�شيت �رصه 

مل تاأمني غدره. 

8- لتع�ش������ي له اأمرا فاإنك اإن ع�شيت 

اأمره   اأوغرت �شدره. 

9- ث������م اتق������ي الف������رح اإن كان ترح������ا، 

والكتئاب عنده اإن كان فرحا، فاإن اخل�شلة 

وىل من التق�شري، والثانية من التكبري.  الأ

أ�ش������د ما تكونني له مرافقة،  كوين ا  -10

يكن اأطول ما تكونينه ل������ه موافقة، واعلمي 

اإنك ما ت�ش������لني اإىل ما حتب������ني حتى توؤثري 

ر�ش������اه على ر�شاك وهواه على هوا ك فيما 

اأحببت وكرهت، واهلل يخري لك. 

باء يو�ش������ون بناتهم عند الزواج  ونرى الآ

ب يريد لبنته  نهم يخ�ش������ون عليهن، ف������الأ لأ

رجال يتحمل امل�شوؤولية، وكذلك يريد لبنته 

أة جلدة تقف جوار زوجها.  اأن تكون امرا

يق������ول خارج������ة الف������زاري لبنت������ه هند 

أراد احلج������اج اأن يتزوجها:  يابنية،  عندم������ا ا

مه������ات يوؤدبن البنات واإن اأمك هلكت،  اإن الأ

فعلي������ك باأطيب الطيب وهو املاء، واأح�ش������ن 

احل�ش������ن وهو الكحل، واإي������اك وكرثة املعاتبة 

فاإنه������ا قطيعة لل������ود، واإياك والغ������رية فاإنها 

مفت������اح الطالق، وكوين لزوجك اأمة يكن لك 

مك عندما  أن������ا القائل لأ عب������دا واعلمي اإين ا

تزوجتها: 

مودتي ت�ستدميي  مني  العفو  خــذي 

ولتــنــطــقــي يف ثـــورتـــي حـــن اأغــ�ــســب 

مــــرة الــــــــدف  نــــقــــرة  تـــنـــقـــريـــنـــي  ول 

فــــــاإنــــــك لتـــــــدريـــــــن كــــيــــف املـــغـــيـــب

ذى ال�سدر والأ فــاإين وجــدت احلــب يف 

يــذهــب  احلــــب  يــلــبــث  ل  اجــتــمــعــا  اإذا 

ب على اأبنائه  حر�ص الأ

ب  مهم������ا تقدم البن يف العم������ر، فاإن الأ

أن������ه ما ي������زال بحاج������ة اإىل رعايته  ي�ش������عر با

وتوجيهه، وه������ذا اأمر طبيعي م������ن اأجل األ 

ب������وة يف اأعماقه جتاه فلذة  تنطفئ �ش������علة الأ

كبده. 

ب اأن يوجه الر�ش������ائل اإىل ابنه  ميكن لالأ

الذي يدر�س بعيداً عن موطنه فيقول له: 

ما يهم هنا ا�شت�شارة حوا�س العقل يف كل 

فعل تود القيام به، 

يف كل فكرة ت�شاء اأن تتاأمل معاملها، 

يف كل معرفة ترغب يف بلوغها، 

يف كل كلمة تنظر يف قولها. 
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فعال ل تلزمك  كثري من الأ

فكار ل جدوى منها  كثري من الأ

كثري من املعارف ل اأهمية لها 

كثري من الكلمات تكون يف غري مو�شعها 

لي�س مطلوبا منك اأن تفعل كل �شيء 

لي�������س مطلوبا منك اأن تبحر يف معامل كل 

فكار  الأ

لي�س مطلوبا منك اأن تبلغ كل املعارف  

لي�س مطلوبا منك اأن تقول كل الكلمات 

أبعاد قدرتك املحدودة  ما يهم اأن تدرك ا

فع������ال، يف التاأم������ل، يف املعرف������ة، يف  يف الأ

الكالم. 

كل فعل مقرتن بزمنه 

كل فكرة مقرتنة بوقتها 

أوانها  كل معرفة جمدية يف ا

كل كلمة تغتني يف مو�شعها 

دوما تتاأنى مبا تود القيام به 

تتاأنى مبا تريد التاأمل فيه 

تتاأنى مبا ترغب يف معرفته 

تتاأنى بكلمة تنظر يف قولها. 

حتت ظ������الل هذه ال�ش������جرة تكمن معامل 

ر�ش������ال  الرتكي������ز التي متّكنك من جمالية الإ

والتلق������ي مبزيد من توؤدة، مبزيد من جدوى، 

مبزيد من رحابة. 

وهنا تدرك اأن روح الف�ش������يلة تكمن يف 

قدر متّكنك من العطاء،

تدرك اأنك ترتقي يف درجات الف�ش������يلة 

كلما كانت م�ش������احة العطاء لديك اأغنى من 

خذ.   م�شاحة الأ

�شول،  الذي ليقف على اأ�شل تتقاذفه الأ

الذي ليقف على عقيدة تتقاذفه العقائد، 

عمال،  الذي ليقف على عمل تتقاذفه الأ

الذي ليقف عل������ى موقف تتقاذفه املواقف، 

الذي ليقف على كلمة تتقاذفه الكلمات. 

واأنت يف غربتك هناك، اعلم باأنك ل�شت 

وحدك، دوما تذك������ر باأنك حتمل جزءا مني 

وجزءا من اأمك، اإن������ك كالطري الذي فر من 

قلبينا وكبدينا، يرفرف هناك �شاعة، ويعود 

يرفرف بيننا �شاعة. 

البارحة بعد �شالة الفجر اأو�شتني اأمك 

أكت������ب لك باأنك اإن كنت مع اهلل كان اهلل  اأن ا

مع������ك، لتفعل �ش������يئا اإل وتذكر معه اهلل، /

اإن كان اهلل مع������ك فمن عليك، واإن كان اهلل 

عليك فمن معك/. 

مات������زال اأمك توقظني ل�ش������الة الفجر، 

أ �شيئا من قراآن الفجر،  ن�ش������لي معا، ثم نقرا

ثم جنل�س ون�رصب ال�ش������اي مع������ا اإىل اأن تدب 

احلركة يف �شعاب املدينة.  

يابني كاأين �ش������ممت م������ن رائحة كالمك 

أة تدخل حيات������ك، هذا حق لك  رائح������ة امرا

أ�شوق لك هذا  مر. ا يابني، لكن لتعجل يف الأ

احلديث عن نبينا ليكون عونا لك. 
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ُ َعنَْه������ا  َقالَْت: 
َّ

 اهلل
َ
������ي �َش������َة َر�شمِ َعْن َعائمِ

أة، فتعاَهْدَن  »جل�ش������ت اإحدى ع�������رصة ام������را

وتعاق������دن اأن ل يكتمن م������ن اأخبار اأزواجهن 

�شيئاً.

وىل: زوجي حلم َجمٍل َغّث، على  قالت الأ

راأ�س جبل وعر، ل �ش������هٌل فريتقى، ول �شمنٌي 

فينتقل.

قال������ت الثانية: زوج������ي ل اأثري خربه، اإين 

أذك������ْر ُعَجره  أذك������ره ا أَذَرهُ، اإن ا اأخ������اف اأن ل ا

وبَُجره.

ْق  أنْطمِ قالت الثالثة: زوجي الَع�َش������ّنق، اإن ا

أَُعلَّق. أ�شكت ا أُطلَّق، واإن ا ا

قالت الرابعة: زوجي َكلَيْلمِ تهامة، ل َحرَّ 

، ول خمافة ول �شاآمة. ول َقرَّ

َد،  قالت اخلام�ش������ة: زوج������ي اإن دخل َفهمِ

َد. َد، ول ي�شاأل عما َعهمِ أ�َشمِ واإن خرج ا

قالت ال�شاد�ش������ة: زوجي اإن اأكل لَف، واإن 

، ول يولُج  ، واإن ا�شطجع التفَّ َب ا�ْش������تَفَّ �رَصمِ

. َيعلَم الَبثَّ الكفَّ لمِ

قالت ال�شابعة: زوجي َعياياءُ -اأو غياياءُ-  

أو  ،ا أو َفلَّكمِ كمِ ا طباق������اء، كلُّ داٍء له داء، �َش������جَّ

. جمع ُكاًل لَكمِ

قالت الثامنة: زوجي امل�������سُّ م�سُّ اأرنب، 

والريح ريح َزْرنَْب.

قال������ت التا�ش������عة: زوجي رفي������ُع العماد، 

ماد، قريُب البيت  طويل النِّجاد، عظي������ُم الرِّ

من الناد.

ك؟  قالت العا�رصة: زوجي مالٌك، وما مالمِ

مال������ٌك خري من ذلك، له اإبٌل كثرياُت املبارك، 

ْزَهر  قليالت امل�ش������ارح، اإذا �ش������معن �شوت املمِ

أنهنَّ َهوالك. أيقنَّ ا ا

أبو َزْرع،  قال������ت احلادية ع�رصة: زوج������ي ا

، ومالأ من  أُُذيَنَّ أنا�َس من ُحليِّ ا أبو َزْرع؟ ا وم������ا ا

َحني فَبَجْحُت اإيلَّ نف�شي،  ، وبَجَّ �َشْحممِ َع�ُشديَّ

وجدين يف اأهل ُغنيمٍة بَ�َشٍق، فجعلني يف اأهل 

، فعنده اأقوُل  �ٍس وُمنَقٍّ أَطيٍط، ودائمِ �َش������هيٍل وا

ُح،  َُقبَُّح، واأرقُد فاأت�شّبُح، واأ�رصُب فاأتَقمَّ
أ فال ا

َداٌح،  مُّ اأبي زرع؟: ُعكوُمها َرمِ
أ أب������ي زرع فما ا أم ا ا

وبيتُها َف�َشاح، ابن اأبي زرع فما ابن اأبي زرع؟: 

 ، راُع اجَلفَرةمِ ُعُه ذمِ م�شجعه كم�شلِّ �َشْطبٍة، وتُ�ْشبمِ

أبيها  بن������ت اأبي زرع: فما بنت اأبي زرع؟ َطوُع ا

وَطوُع اأمها، وملءُ ك�ش������ائها، وَغيُظ جارتها، 

جارية اأبي زرع فما جارية اأبي زرع؟: ل تَبثُّ 

حديثنا تبثيثاً، ول تَنُْق������ُثُ مريتَنا تنقيثاً، ول 

مَتالأ بيتنا تع�شي�شاً.

وطاب مُتَْخ�ُس،  أبو زرع والأ قالت خ������رج ا

أًة معه������ا ولدان له������ا كالفهدين،  َفلقي ام������را

انتني، فطلَّقني  يلعبان من حتت َخ�رْصها برمَّ

َب  ونكحها، فنكْح������ُت بعده رجاًل �رَصي������اً، َركمِ

ياً،   نََعماً ثَرمِ
َّ
أراح عل������ي ياً، وا �رَصي������اً، واأخذ َخطمِ

واأعط������اين من كل رائحٍة زوج������اً، وقال: كلي 

أم زرع، ومريي اأهلك، فلو جمعُت كل �ش������يء  ا

آنية اأبي زرع. اأعطانيه ما بَلَغ اأ�شغر ا
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قالت عائ�شة -ر�شي اهلل عنها: فقال يل 

ر�شول اهلل �ش������لى اهلل عليه و�شلم: كنُت لكمِ 

.
)❁(

م زرٍع كاأبي زرٍع لأ

الب�سارة بالطفل 

ن�شان،  الطفل هو ب�ش������ارة من اهلل اإىل الإ

بوين طفاًل،  وعندما ي�ش������اء اهلل اأن يرزق الأ

ن ذلك حدث  فاإن������ه يب�رصهما بهذا الطفل، لأ

�ش������عيد بكل املقايي�س، وحتى عندما تذهب 

جراء حتلي������ل التفاعل احلملي، فاإن  أة لإ املرا

الطبيب املخربي يكتب كلمة

أة حاماًل، ويكتب   /اإيجابي/ اإذا كانت املرا

كلمة /�ش������لبي/ اإن مل يكن به������ا حمل، يكتب 

هذا رفق القاعدة العامة، ورمبا توؤدي كلمة 

أة يف بع�س  /اإيجابي/ اإىل اإحلاق كارثة باملرا

احلالت، واحلم������ل يعني لها الكارثة، اإل اأن 

احلمل وبكل املقايي�س ه������و عمل خري، وهو 

ن�شان  ن�ش������ان اإذا متّعن الإ ب�ش������ارة من اهلل لالإ

جيداً يف معن������ى الولدة، ولذل������ك نرى اهلل 

ن�شان قائاًل: يب�رص الإ

ُمُه َيْحَيى  َك ِبُغـــالٍم ا�سْ ُ ـــا ُنَب�رَِّ نَّ ا اإِ {َيـــا َزَكِريَّ

ِمّيًا} )�ش������ورة مرمي:  ـــُه ِمـــن َقْبـــُل �سَ َعـــل لَّ َلْ جَنْ

ية7( الآ

وكذلك تقدم املالئكة الب�ش������ارة بالولدة 

نبياء اإبراهيم عليه ال�ش������الم بولده 
ب������ي الأ لأ

ْبرَاِهيـــَم)51(  ْيـــِف اإِ ْئُهـــْم َعـــن �سَ ا�ش������حق: {َوَنبِّ

ـــا ِمنُكْم  نَّ المـــًا َقـــاَل اإِ ْذ َدَخُلـــوْا َعَلْيـــِه َفَقاُلـــوْا �سَ اإِ

َك ِبُغالٍم  ُ ا ُنَب�رَِّ نَّ َوِجُلـــوَن)52( َقاُلوْا َل َتْوَجـــْل اإِ

َعِليٍم} )�شورة احلجر: 51، 52، 53( 

ويق������ول اهلل {املـــاُل واْلَبُنـــوَن ِزيَنـــُة احَلَياِة 

ية 46( ْنَيا} )�شورة الكهف: الآ الدُّ

َهـــَواِت ِمَن  ا�ـــصِ ُحـــبُّ ال�سَّ ـــَن ِللنَّ ويق������ول: {ُزيِّ

َهِب  اء َواْلَبِنَن َواْلَقَناِطرِي امْلَُقنَطَرِة ِمَن الذَّ �سَ النِّ

ْرِث َذِلَك  ْنَعاِم َواحْلَ َمِة َوالأَ وَّ ْيِل امْلُ�سَ ِة َواخْلَ َواْلِف�سَّ

ـــُن امْلَاآِب}  ْنَيـــا َوالّلُ ِعنـــَدُه ُح�سْ َيـــاِة الدُّ َمَتـــاُع احْلَ

ية14( )�شورة اآل عمران: الآ

والبن هو ق������رة العني، وقد تبنّي القراآن 

يات، ومن  مومة يف الكثري من الآ م�ش������اعر الأ

ذلك ما ورد يف �شورة الق�ش�س: 

َذا  ِعيـــِه َفـــاإِ ْر�سِ ْن اأَ ـــى اأَ مِّ ُمو�سَ ىَل اأُ ْوَحْيَنـــا اإِ {َواأَ

ْلِقيـــِه يِف اْلَيـــمِّ َوَل َتَخـــايِف َوَل  ِخْفـــِت َعَلْيـــِه َفاأَ

ِلَن)7(  ْر�سَ َلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن امْلُ وُه اإِ ا َرادُّ نَّ َزيِن اإِ حَتْ

نَّ  َفاْلَتَقَطُه اآُل ِفْرَعْوَن ِلَيُكوَن َلُهْم َعُدّوًا َوَحَزنًا اإِ

ِفْرَعْوَن َوَهاَمـــاَن َوُجُنوَدُهَما َكاُنوا َخاِطِئَن)8( 

ُت َعـــْنٍ يلِّ َوَلـــَك َل  ُت ِفْرَعـــْوَن ُقـــرَّ َوَقاَلـــِت اْمـــَراأَ

ِخَذُه َوَلـــدًا َوُهْم  ْو َنتَّ ـــى اأَن َينَفَعَنـــا اأَ َتْقُتُلـــوُه َع�سَ

ـــى َفاِرغًا  مِّ ُمو�سَ اُد اأُ َبـــَح ُفـــوؤَ ُعـــُروَن)9( َواأَ�سْ َل َي�سْ

َبْطَنـــا َعَلى َقْلِبَها  ن َكاَدْت َلُتْبـــِدي ِبـــِه َلْوَل اأَن رَّ اإِ
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يِه  ْخِتِه ُق�سِّ ِمِنـــَن)10( َوَقاَلْت ِلأُ وؤْ ِلَتُكوَن ِمَن امْلُ

ُعـــُروَن)11(  ْت ِبِه َعـــن ُجُنٍب َوُهـــْم َل َي�سْ َ َفَب�ـــرَُ

ـــَع ِمـــن َقْبـــُل َفَقاَلـــْت َهـــْل  ْمَنـــا َعَلْيـــِه امْلََرا�سِ َوَحرَّ

ْهـــِل َبْيـــٍت َيْكُفُلوَنـــُه َلُكْم َوُهـــْم َلُه  ُكـــْم َعَلـــى اأَ ُدلُّ اأَ

ِه َكْي َتَقرَّ َعْيُنَها  مِّ ىَل اأُ ُحـــوَن)12( َفَرَدْدَناُه اإِ َنا�سِ

ُهْم  ْكرَثَ ِ َحقٌّ َوَلِكنَّ اأَ
نَّ َوْعَد اللَّ َزَن َوِلَتْعَلَم اأَ َوَل حَتْ

َتـــَوى اآَتْيَناُه  ُه َوا�سْ دَّ �سُ ـــا َبَلـــَغ اأَ َل َيْعَلُمـــوَن)13( َومَلَّ

ِنَن)14(}.  ِزي امْلُْح�سِ ُحْكمًا َوِعْلمًا َوَكَذِلَك جَنْ

ن�ش������ان مهم������ا بلغ من م������ال وجاه  اإن الإ

وجمد، فاإنه ي�ش������عر بنق�س اإن مل يكن له ولد، 

ولذل������ك نرى النا�س يبذلون ما بو�ش������عهم يف 

�شبيل اإجناب ولد. 

فالولد ال�ش������الح هو الظف������ر الكبري يف 

أبويه، وحمطة  احلياة، وه������و حامل ر�ش������الة ا

مومة هي املحط������ة النتقالية  أو الأ ب������وة، ا الأ

������ل  ن�ش������ان، ولذلك يف�شّ الك������ربى يف حياة الإ

ن�ش������ان اأن يخ�رص اأي �ش������يء على اأن يخ�رص  الإ

ول������ده، وحتى النب������ي يحزن خل�ش������ارة ولده 

وه������و يق������ول: /واإن������ا لفراقك ي������ا اإبراهيم 

ملحزونون/. 

الولد هو فلذة الكبد التي مت�شي ل اأقول 

ر�س، بل مت�ش������ي على خفقات قلَبي  على الأ

أبَويه.  ا

ن�ش������ان كل احلر�������س على اأن  يحر�س الإ

ألوان  يق������دم اأولداً نافعني للمجتم������ع، فرنى ا

العناية والهتمام بهم خا�ش������ة يف �ش������نوات 

الطفولة حيث تُروى لهم الق�ش�س واحلكايا 

الهادفة، ويف �ش������نوات التمكن م������ن القراءة 

باء لهم الق�ش�س واحلكايا بح�شب  يح�رص الآ

ن الطفل واإن كان  املراح������ل التي يدخلونها لأ

يحمل ال�شمات الوراثية بن�شبة قد تبلغ �شتني 

أنه يكت�ش������ب �شخ�شيته من خالل  باملئة، اإل ا

الواقع الذي يعي�س في������ه، هذا الواقع الذي 

يوؤثر فيه �شديد التاأثري.   

وقد وردت تعريف������ات عديدة يف الرتاث 

�ش������المي عن الطفل ومنها و�ش������ف النبي  الإ

�شلى اهلل عليه و�ش������لم: /الطفل ريحانة من 

اجلنة/. 

أدّبوا  يقول النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: »ا

اأولدك������م على ثالث خ�ش������ال: ح������ّب نبيكم، 

وحّب اأهل بيته، وقراءة القراآن« كنز العمال 

.456 /16

ويقول: »رحم اهلل والدين اأعانا ولدهما 

على بّرهما« م�شتدرك الو�شائل 2/ 618.

ويقول: »رحم اهلل عبداً اأعان ولده على 

ح�ش������ان اإليه، والتاآلف ل������ه، وتعليمه  بّره بالإ

وتاأديبه« م�شتدرك الو�شائل 626/2.

ويق������ول: »رحم اهلل م������ن اأعان ولده على 
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بّره، وهو اأن يعفو عن �شيئته، ويدعو له فيما 

بينه وبني اهلل« عدة الداعي، 61.

ويق������ول: »رحم اهلل م������ن اأعان ولده على 

بّره... يقبل مي�شوره، ويتجاوز عن مع�شوره، 

ول يرهق������ه ول يخرق به«. الكايف 50/6/ 6 

ولد. بر الأ

آدابهم«  ويقول: »اكرموا اأولدكم واح�شنوا ا

م�شتدرك الو�شائل 2/ 625.

ويق������ول: »نظر الوالد اإىل ول������ده حّباً له 

عبادة« امل�شدر: م�شتدرك الو�شائل 2: 626.

ويق������ول: »احّبوا ال�ش������بيان وارحموهم، 

فاإذا وعدمتوه������م فوفوا لهم، فاإنهم ل يرون 

أنكم ترزقونهم« مكارم الأخالق 219. اإّل ا

ويقول: »اكرثوا من قبلة اأولدكم، فاإن لكم 

بكلِّ قبلة درجة يف اجلن������ة« مكارم الأخالق 

.220

ويق������ول: »َمن قّبل ولده كان له ح�ش������نة، 

ومن فّرح������ه فّرحه اهلل ي������وم القيامة« عّدة 

الداعي79.

أنه  وجاء عنه �ش������لى اهلل عليه و�ش������لم: )ا

نظر اإىل رجل له ابنان فقّبل اأحدهما وترك 

خر، فقال �ش������لى اهلل عليه و�شلم: »فهاّل  الآ

�شاويت بينهما«( مكارم الأخالق: 221.

ويقول: »اإّن اهلل تع������اىل يحّب اأن تعدلوا 

بني اأولدكم حتى يف الُقَبل« كنز العّمال. 

ويقول: »اعدلوا ب������ني اأولدكم يف النحل 

كما حتّبون اأن يعدلوا بينكم يف الرّب واللطف« 

كنز العّمال 16/ 444.

وجاء يف قوله �ش������لى اهلل عليه و�ش������لم: 

»�ش������اووا بني اأولدكم يف العطّي������ة، فلو كنت 

مف�شاًل اأحداً لف�ش������لُّت الن�شاء« كنز العّمال 

.444 /16

عن ابن عبا�س ر�شي اهلل عنه عن ر�شول 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: »من دخل ال�شوق 

فا�شرتى حتفة فحملها اإىل عياله كان كحامل 

ناث قبل  أ بالإ �شدقة اإىل قوم حماويج، وليبدا

الذكور« مكارم الأخالق  221.

وكان الزه������ري ب������ن الع������وام يرق�س ولده 

ويقول: 

عــــتــــيــــق بـــــــنـــــــي  اآل  مــــــــــن  اأزهـــــــــــــــــــر 

مـــــــــبـــــــــارك مـــــــــن ولــــــــــــد الـــــ�ـــــســـــديـــــق 

األـــــــــــــــذه كـــــمـــــا األـــــــــــــذ ريــــقــــي

أم������ا معاوية في�ش������ف ابنته ب������� /تفاحة   ا

القلب/، فقد دخل عم������رو بن العا�س عليه 

وعنده ابنته عائ�ش������ة فقال: من هذه يا اأمري 

املوؤمنني؟ 

ق������ال: هذه تفاح������ة القلب، ثم اأ�ش������اف: 

فواهلل ما مر�س املر�ش������ى، ول ندب املوتى، 

. خوان اإل هنَّ ول اأعان على الأ

أم������ري املوؤمن������ني اإنك  فق������ال عم������رو: يا ا

حببتهن اإيّل.
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هل برقم )4893(، وم�ش������لم كتاب ف�شائل  • احلديث اأخرجه البخاري يف كتاب النكاح باب ح�ش������ن املعا�رصة مع الأ
أم زرع برقم )2448(، واأخرجه الن�ش������ائي يف الكربى كتاب  ال�ش������حابة -ر�ش������ي اهلل عنهم- باب ذكر حديث ا

أة لزوجها برقم )9138(، واأخرجه ابن حبان برقم )7104(، واأخرجه الطرباين  ع�رصة الن�ش������اء باب �شكر املرا

يف املعجم الكبري برقم )265()354/5(.

أم زرع اإ�ش������ماعيل بن  أم������ا �������رصاح احلديث فقد قال احلافظ بن حجر -رحمه اهلل- يف الفتح وقد �رصح حديث ا وا

أبو عبيد القا�شم  أوي�س �شيخ البخاري، روينا ذلك يف جزء اإبراهيم بن ديزيل احلافظ من روايته عنه، وا أبي ا ا

أنه نقل عن عدة من اأهل العل������م ل يحفظ عددهم، وتعقب عليه فيه  اب������ن �ش������الم يف غريب احلديث، وذكر ا

أبو حممد بن قتيبة كل منهما يف تاأليف مفرد، واخلطابي يف  أبو �ش������عيد ال�رصير الني�ش������ابوري، وا موا�ش������ع، وا

أبو بكر بن  أي�ش������ا الزبري بن بكار، ثم اأحمد بن عبيد بن نا�شح، ثم ا �رصح البخاري، وثابت بن قا�ش������م، و�رصحه ا

أنه جمعه عن يعقوب بن ال�ش������كيت وعن اأبي عبيدة وعن  نباري، ثم اإ�ش������حاق الكاذي يف جزء مفرد، وذكر ا الأ

أبو القا�ش������م عبد احلكيم بن حبان امل�رصي، ثم الزخم�رصي يف الفائق، ثم القا�ش������ي عيا�س وهو  غريهما، ثم ا

أو�شعها  واأخذ منه غالب ال�رصاح بعده، وقد خل�شت جميع ما ذكروه. اأجمعها وا

أم زرع  وحكى عيا�س، ثم النووي، قول اخلطيب يف املبهمات: »ل اأعلم اأحداً �شمى الن�شوة املذكورات يف حديث ا

اإل من الطريق الذي اأذكره وهو غريب جداً، ثم �شاقه من طريق الزبري بن بكار، قال ابن حجر: قلت: وقد 

أبو القا�شم عبد احلكيم املذكور من الطريق املر�شلة، فاإنه �شاقه من طريق الزبري بن بكار ب�شنده  أي�شاً ا �شاقه ا

ثم �شاقه من الطريق املر�شلة، وقال النووي: وفيه اأن الثانية ا�شمها عمرة بنت عمرو، وا�شم الثالثة حنى بنت 

نعب، والرابعة مهدد بنت اأبي مرزمة، واخلام�شة كب�شة، وال�شاد�شة هند، وال�شابعة حنى بنت علقمة، والثامنة 

أم زرع بنت اأكهل بن �شاعد.  رقم، واحلادية ع�رص ا بنت اأو�س بن عبد، والعا�رصة كب�شة بنت الأ

�شالمية-  الكويت  وقاف وال�ش������وؤون الإ 1-  اإمام احلكمة-  رواية-  عبد الباقي يو�ش������ف-  من�ش������ورات وزارة الأ

.2010

متفق عليه.  -2

رواه اجلماعة.  -3
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على �صا�صة حا�ص������ب اإلكرتوين يف غرفة املتابعة والتحكم يف مر�صد فلكي 

ناء ي�صطع فجاأة توهج �صوئي ميلأ ال�صا�صة. ويحدق عامل فلك يف بقعة ال�صوء 

هذه اآمًل بتف�صري معنى ذلك االنفجار البعيد. اأما م�صهد املكان خارج املر�صد 

أنه ال يختلف كثرياً عن م�صهد بقعة ما على �صطح كوكب املريخ: �صخور  فرمبا ا

مت�ص������ظية على قمة جبل متجمدة تدعم قباب فوالذية تطاول عنان ال�صماء. 

يلعب مر�صد كيك هذا, الذي يعلو هنا بارتفاع 14,000 قدم )4.5كم تقريباً( 

مرتجم �سوري.

العمل الفني: الفنان �سادي العي�سمي. 

❁

ò

العلم يواجه 

م�سائل الكون الكربى

حازم حممود فرج

❁
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على قمة بركان خامد يف جبل ماونا كيا يف 

هاواي، دور م�ض������يف لع������دد كبري من علماء 

الفل������ك الذي������ن يقومون بزي������ارة قمة اجلبل 

كل ليلة للقيام باأر�ض������ادهم وجمع معلومات 

علمية. ومن اأجل ذلك يتحملون م�ضقة 

ك�ضجني يف مكانهم  التنف�س من عبوات الأ

ر�س  املرتفع هذا فوق ق�ضم كبري من غالف الأ

ثر امل�ض������وه للروؤية والر�ض������د  الغ������ازي ذي الأ

الفلكي.

ن ليثري هذا  فر�س طي������ف النجم ذاته الآ

أنه ل يزيد عن �ض������ورة  الع������امل الفلكي، رغم ا

�ضل�ض������لة من اخلطوط التي ت�ض������ع بنعومة يف 

ظالم غرفة متلوؤها احلوا�ض������ب وال�ضا�ض������ات 

وراق واأجه������زة الهاتف. ويف مكان قريب  والأ

آته التي  يف اجلوار، يتابع العمالق كيك، مبرا

يبل������غ قطره������ا 10 اأمتار، عمل������ه يف جتميع 

طوال املوجية املكونة  ال�ضوء، وف�ضله اإىل الأ

له، وت�ض������جيل ال�ض������ور الناجت������ة يف قاعدة 

بيانات خا�ضة.

يف هذه الليلة، �ض������يقوم علماء الفلك هنا 

بعملية ح�ضاد ل�ضوء قادم من جنوم متفجرة. 

نعل������م اأن جمرتن������ا، درب التبانة، حتوي اأكرث 

م������ن 200 بلي������ون جنم -�ضم�ض������نا هي جمرد 

جنم مف������رد منها. ومن ب������ني باليني النجوم 

الكثرية تلك، تنهي معظم النجوم اجل�ض������يمة 

- وه������ي تلك النج������وم الثقيلة ال������وزن التي 

مت�ش������ي م�شرية حياتها بوترية �رصيعة ومتوت 

يف �ش������بابها - حياتها بانفجارها العنيف اإىل 

أ�شالء، لتقذف مادتها ب�رصعات فوق �شوتية  ا

نح������و مناطق جوارها املجري������ة املحيطة. اإن 

أو امل�ش������تعرات  ه������ذه املتج������ددات العظمى )ا

أ�ش������د  الفائق������ة( supernovae ه������ي من ا

ظواهر الكون عنفاً واأكرثها طاقة منذ زمن 

النفجار العظيم ذاته. وما يجب اأن نعلمه 

أننا ندين بوجودنا لها: اإذ اإن معظم  هنا هو ا

العنا�رص الثقيل������ة، والعنا�رص املعدنية ذاتها، 

ك�ش������جني، وهي  زوت والأ مثل الكرب������ون والآ

العنا�رص التي تّكون معظم بنيتنا اجل�ش������مية 

وت�ش������مح بتفاع������ل العنا�������رص الكيميائية يف 

الكائنات احلية، اإمنا �ش������نعت يف باطن هذه 

النجوم الكونية املتفجرة.

مل يقت�������رص دور مث������ل ه������ذه املتجددات 

العظمى على اإتاحة اإمكانية احلياة فقط، بل 

أي�شاً باإنباء علماء الفلك بالكثري  اإنها بداأت ا

ن  أنها تخربنا الآ ع������ن تاريخ الكون. من ذلك ا

عن �رصعة تو�شع الكون، وحمتواه من املادة. اإن 

أ�شئلة رئي�شة كهذه �شتحدث ثورة  جابة عن ا الإ

يف علوم الفلك ويف اإحاطة العلم مب�شائل من 

قبيل من اأين جئنا، وملاذا نحن هنا.

�������رصار التي يتحراها علماء الفلك  من الأ

�شئلة علمية تتعلق  ن البحث عن اإجابات لأ الآ

بعم������ر الك������ون، وحجمه، وم�ش������ريه. كما اأن 
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خرى املتعلقة  �ش������ئلة امللح������ة الأ الكثري من الأ

أو �ش������فات مفردة للكون تنتظر  بخ�شائ�س ا

اإجاب������ات لها: ما ه������ي هذه املادة ال�ش������وداء 

التي مت������الأ الكون؟ ما الذي ي�ش������بب حدوث 

النفج������ارات الكونية اخلارق������ة التي تعرف 

أ�ش������عة غاما؟ واأي دور توؤديه  با�شم انبعاثات ا

أو�ش������ع مداه؟ كم هناك  يف املجرة والكون يف ا

من الثقوب ال�شوداء يف الكون؟ وماذا ميكنها 

اأن تفعل عرب زمن طويل يف مراكز املجرات، 

أو بالنج������وم الت������ي ت�ش������بح بحرية يف حميط  ا

املجرة؟ كيف جاء الكون بق�ش������ه وق�شي�شه 

عقب النفجار العظي������م؟ واأي اأجرام الكون 

أم ثقوبه  أم املجرات؟ ا ت�ش������كل اأولً: النجوم؟ ا

ال�شوداء؟

قرب اإىل كوكبنا  اأما يف مناطق اجلوار الأ

أ�ش������ئلة اأخرى  ر�ش������ي، فهن������اك مزيد من ا الأ

ن الكواكب  أي�شاً. فعلماء الفلك يكت�شفون الآ ا

خ������ارج النظام ال�شم�ش������ي )باجلمل������ة(. وقد 

اقرتب عددها من عتبة ال� 500 كوكب خارج 

النظام ال�شم�ش������ي. لكن، ترى، هل عرفنا كل 

�ش������يء اأولً ع������ن كواكب نظامنا ال�شم�ش������ي؟ 

وماذا عن احلياة العاقلة خارج نطاق الكوكب 

ر�شي؟ الأ

أي������ني  ويف ح������ني يب������دو موؤي������دو كال الرا

املتعاك�ش������ني يف هذا اجل������دال واثقني بقدر 

معلوماته������م ونظرياته������م، اإل اأن دليل وجود 

ن.  ر�س ما زال غائباً حتى الآ حياة خارج الأ
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وم������ع ذلك، فهذا ل يعني اأن احلياة ل توجد 

بكرثة يف الكون... اأو حتى يف جمرتنا نحن.

1- كيف حدث النفجار العظيم؟

أ ب�»انفجار عظيم«.  نعل������م اأن الكون ب������دا

أو انبثاقاً، هائاًل،  متثل هذه احلادثة تفجراً، ا

للزم������كان ال������ذي اأطلق م������ادة وطاقة تندفع 

خارجاً- لي�س يف ف�شاء فارغ، بل يف عدم.

أ�شا�ش������يات  دل������ة كثرية، ب������دءاً من ا اإن الأ

آين�شتاين يف الن�شبية العامة، والتقاط  نظرية ا

�ش������عاع الدقيق للخلفي������ة الكونية يف عقد  الإ

ال�ش������تينيات من القرن املا�ش������ي، و�شولً اإىل 

اإثبات وج������ود متوجات وتباين������ات كثافة يف 

البني������ة القدمية لن�ش������يج الزمكان من خالل 

ر�ش������اد التي نفذها م�شبار COBE عام  الأ

1992. ولك������ن ما يحدث ه������و، مثلما يحدث 

يف بقية �شوؤون احلياة، اأن يكمن ال�شيطان يف 

مور ودقائقها. تفا�شيل الأ

عندما ح������دث النفجار العظيم، انبثقت 

املادة والطاقة واملكان والزمان جميعاً، وكان 

الكون �شديد الكثافة واحلرارة لدرجة تع�شى 

أو الو�شف. اأما ال�شوؤال الذي  على الت�ش������ور ا

يتكرر طرحه ع������ادة - »ماذا كان يوجد قبل 

النفجار العظي������م؟« فهو خارج دائرة العلم، 

وذلك لعدم وجود طريقة ي�ش������تطيع العلم اأن 

يجيب بها عنه. ويف احلقيقة، فالعلم يعرف 

القلي������ل فقط ع������ن كيفية �ش������لوك جمريات 

ح������داث يف الك������ون و�ش������ولً اإىل جزء من  الأ

وىل بعد النفجار العظيم. الثانية الأ

ابرتد الكون مع م�ش������ي عملية التو�ش������ع 

قدماً لي�ش������ل اإىل نقطة ب������داأت معها عملية 

ت�ش������خم خا�ش������ة وفريدة �ش������هد الكون فيها 

تو�ش������عاً متفجراً يف احلجم يف فرتة جزء من 

ثانية. وبقدر ما ميكننا اإدراكه هنا فالت�شخم 

حداث والظواهر التي كانت �شتكون  يف�رص الأ

�شعبة الفهم والتف�شري يف حال عدم حدوثه. 

وبعد الت�ش������خم مبدة جزء من الثانية، اأبطاأ 

الكون من معدل تو�ش������عه، مع ا�ش������تمراره يف 

أم������ا ابرتاده،  التو�ش������ع كما هو �ش������اأنه اليوم. ا

همية، فقد اأدى اإىل تكثف املادة  املماثل يف الأ

أنواع الطاقة فيه. من جميع ا

أي�ش������اً جذوره������ا العميقة يف  وللكيمياء ا

�ش������حيق تاريخ الكون. ففي حلظة مف�شلية، 

تبعد ثاني������ة واحدة عن النفج������ار العظيم، 

خرج������ت اإىل الوجود عنا�������رص الهيدروجني 

والهلي������وم والليثي������وم وغريه������ا. وبع������د نحو 

10،000 �شنة، انخف�ش������ت حرارة الكون اإىل 

درجة ب������داأت معها قوة الثقال������ة )اجلاذبية( 

بفعل فعلها، لتزيد من حجم ومدى التموجات 

والتباينات يف بنية ن�شيج الزمكان لت�شل بها 

اإىل البنى التي ن�ش������اهدها اليوم. ويف حقبة 

اأخرى تالية، تقع بعد ذلك ب� 370،000 �شنة، 

كم������ا يعتقد العلماء، حت������ول الكون فيها من 
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معتم اأكمد اإىل ف�ش������اء �شفاف. هنا افرتقت 

�شعاع. اأخرياً املادة والإ

   هكذا غر�ش������ت بذور النجوم والكواكب 

واملجرات، وبداأت بنية الزمكان الكوين ت�شبه 

ن. ما ن�شتطيع روؤيته يف ال�شموات الآ

2- كم هو حجم الكون؟

اأخذ خالفان عظيمان مركز ال�ش������دارة 

يف بح������ث العلماء لتحدي������د حجم الكون. يف 

�ش������هر ني�ش������ان/اإبريل من عام 1920 جتادل 

عاملا الفلك هارلو �شيبلي وهربر د.كورتي�س 

ب�شاأن �ش������لم احلجم الكوين، وذلك يف املدرج 

الكب������ري ملتح������ف التاري������خ الطبيع������ي التابع 

ملوؤ�ش�شة �شميث�شونيان يف وا�شنطن العا�شمة. 

افرت�س كورتي�س اأن الكون يتكون من »اأكوان 

جزرية عديدة ومتباعدة جداً«، واأن »ال�شدم 

اللولبية« هي منظوم������ات بعيدة من النجوم 

خ������ارج جمرتن������ا درب التبانة، واأن ال�ش������م�س 

قريبة من مركز املجرة. فيما افرت�س �شيبلي 

اأن ال�ش������دم اللولبية اإمنا هي جمرد �ش������حب 

غازية تقع داخل جمرة درب التبانة؛ وو�ش������ع 

ال�شم�س على طرف حافة جمرة كبرية جداً. 

ن اأن كورتي�س اأ�ش������اب ب�شاأن احلجم  نرى الآ

الكبري للكون وات�ش������اعه، ولكنه اأخطاأ ب�شاأن 

موقع ال�ش������م�س، بينما اأخطاأ �شيبلي بالقول 

بكون �شغري واأ�شاب ب�شاأن موقع ال�شم�س.

ومع ظهور عدة عمليات ح�شابية لقيا�س 

امل�ش������افات اإىل وبني املجرات، ومع�ش������كرين 

اثنني يتباينان ب�ش������اأن نتائ������ج خمتلفة لقيمة 

أر�شى  ثابت هبل -معدل تو�شع الكون- فقد ا

الفلكيون خالف������اً كبرياً اآخر. اإن عمر الكون 

وحجم������ه مرتابطان، وكالهم������ا يتوقف على 

قيم������ة ثابت هب������ل. ويف امل������درج ذاته الذي 

ا�ش������تخدمه كورتي�س و�ش������يبلي، جتادل باحثا 

املجرات �ش������يدين فاندنربغ وغو�شتاف تامان 

ب�ش������اأن هذه امل�ش������األة. قدم فاندن������ربغ دلياًل 

يوحي بكون فتي و�شغري احلجم ن�شبياً، فيما 

أيد تام������ان فكرة كون اأكرب عم������راً وحجماً.  ا

ومازال علماء الفلك مقيدين بالفرتا�ش������ات 

ونق�س البيانات واملعطيات الكافية للتوافق 

على �ش������لم امل�ش������افة وحجم الكون، وما زال 

البحث يف اإثر مزيد من املعلومات مطرداً.

رغم هذا، ي�ش������تطيع علماء الفلك ر�ش������م 

أو القي������ود، مل������ا يجب اأن  بع�������س احل������دود، ا

يكون �ش������حيحاً، وذلك اعتماداً على اأر�شاد 

أنه عندما  القرن املا�ش������ي. ويجب التذك������ر ا

نقول حجم الكون، فاإن������ه يجب اأولً حتديد 

أننا نعني بذلك حجم الكون املر�ش������ود. واإذا  ا

كانت نظرية الت�ش������خم �شحيحة، فقد يكون 

الكون اأكرب حجماً بكثري ما ن�شتطيع روؤيته. 

وبا�ش������تخدام اأقوى املناظري الفلكية احلالية، 

ي�شتطيع علماء الفلك م�شاهدة جمرات تبعد 

عنا م�ش������افة 10 اإىل 13 بليون �ش������نة �شوئية 
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)ال�شنة ال�شوئية ت�شاوي نحو 6 تريليون ميل، 

اأو 10 تريلي������ون كم(. لك������ن »اأفق الروؤية« يف 

الكون قد متدد اإىل م�شافات تتجاوز عتبة ال� 

20 اإىل 26 بليون �ش������نة �شوئية فقط، وذلك 

ن الف�ش������اء )املكان( ذاته يتو�شع.  بب�شاطة لأ

ولذا فاإن حافة الكون املر�شود يجب اأن تبعد 

قل  م�ش������افة 46 بليون �شنة �ش������وئية على الأ

 )1(
عنا- وهذا م������ا يدعى بامل�ش������افة املواكبة

أو اأفق اجل�ش������يم  comoving distance ا
ح������ال،  اأي  وعل������ى   .particle horizon
رجح كرة قطرها  فالك������ون املرئي هو على الأ

قل. 93 بليون �شنة �شوئية على الأ

مر غرابة هو احتمال حدوث  وما يزيد الأ

الت�ش������خم الكوين يف اأماكن عديدة تقع وراء 

فق املرئي وخلف حدود املت�شل الزماين-  الأ

امل������كاين الذي نعرفه. وبذا فقد توجد اأكوان 

اأخرى خارج قدرتنا على ك�شفها. 

كوان، فاأن  ولك������ن حتى من دون ه������ذه الأ

أننا نوجد يف ك������ون يبلغ قطره 550  ن������درك ا

بليون تريليون ميل )885 بليون تريليون كم( 

نفا�س ويوقع يف  قل لهو اأمر يحب�س الأ على الأ

نفو�شنا الكثري من املهابة.

3- كم بلغ الكون من العمر؟

يف القرن املا�شي، ا�شتنبط علماء الفلك 

ع������دة طرائق لتقدير عمر الك������ون. وبالعمل 

على كل منها، فقد ا�ش������تطاعوا الرتكيز على 

أنه ميثل عمر  رق������م حلقبة من الزمن رمب������ا ا

ن اأكرث  جابة عن هذا ال�ش������وؤال الآ الكون. والإ

دق������ة بكثري ما كانت عليه قب������ل 20 اأو 30 

أو نهائية  أنها قد ل تكون اأكيدة ا �ش������نة، رغم ا

همية الت������ي توليها لطريقة  مطلق������اً، واإن الأ

حتديد العم������ر هي ما يتوق������ف عليها عمر 

الكون هنا.

ا�ش������تخدام  اأح������دث طريقة على  تعتمد 

عدد يكاد يكون �شحرياً يف علم الفلك يدعى 

با�ش������م ثابت هبل. ي�ش������ف ه������ذا الرقم قدر 

�رصعة تو�ش������ع الكون- �رصعة تباعد املجرات 

عن بع�ش������ها. ومن اأج������ل حتديد قيمة ثابت 

هبل، يلجاأ علماء الفلك اإىل ر�ش������د املجرات 

ر�س،  البعيدة وقيا�������س �رصعة هروبها عن الأ

أي�ش������اً. يعرف العلماء امل�شافات  وم�شافاتها ا

ج�ش������ام املعروفة مثل  من قيا�س �ش������طوع الأ

النجوم املتغ������رية من منط معني. ثم يقومون 

بتحدي������د قيمة ثاب������ت هبل بتق�ش������يم �رصعة 

ابتعاد املجرة على م�شافتها )بعدها(. وحاملا 

يتفقون على قيمة لثابت هبل، ي�ش������تطيعون 

عندئذ حتديد عمر الكون با�شتخدام معادلة 

رقام ذكراً وقبولً  ريا�شية ب�شيطة. اإن اأكرث الأ

حالياً لعمر الكون با�ش������تخدام هذه الطريقة 

ن( هو  دق حتى الآ أن������ه الأ )ويعتق������د عموماً ا

13.7 بليون �شنة. 
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وحتاول طرق اأخرى لقيا�س عمر الكون 

ج�ش������ام يف الكون.  أق������دم الأ قيا�������س اأعمار ا

ي�ش������تطيع علماء الفلك قيا�س حتلل العنا�رص 

 ،radioactive elements )2(
�ش������عاعية الإ

وبذا فهم ي�ش������تطيعون، وبدقة، قيا�س اأعمار 

ر�س عند عمر 3.8  اأقدم ال�ش������خور على الأ

حج������ار النيزكية عند  بليون �ش������نة، واأقدم الأ

عمر 4.6 بليون �شنة، وتاأريخ النظام ال�شم�شي 

بدقة عالية. وباعتماد طريقة اأعمار النجوم 

القدمية هذه، وجد العلم������اء املوؤيدون لهذه 

الطريق������ة اأن عمر الك������ون يرتاوح بني رقمي 

12 و 15 بليون �شنة مع هام�س خطاأ قدره 3 

أو اأقل. كما وجدت  اإىل 4 باليني �ش������نة اأكرث ا

درا�ش������ة علمية اأخرى اعتم������دت على قيا�س 

حتلل عن�������رص اليورانيوم يف النجوم القدمية 

اأن عمر الكون قد بلغ 12.5 بليون �شنة.

ويق������دم قيا�س اأعم������ار ح�ش������ود النجوم 

أ�شطع  القدمية و�ش������يلة اأخرى. فبالنظر اإىل ا

النج������وم يف ح�ش������د جنمي كروي، ي�ش������تطيع 

علماء الفلك و�ش������ع حد اأعلى لعمر احل�شد. 

وتوحي درا�ش������ة حديثة حل�شود كروية كثرية 

بعمر 12 بليون �ش������نة تقريباً لكثري من اأقدم 

جنومها.

أي�شاً قيا�س اأعمار  ي�شتطيع علماء الفلك ا

النجوم القزمة البي�شاء، التي هي بقايا جنوم 

تقل�������س حجمها، وثقيلة كال�ش������م�س، ولكنها 

ر�س فق������ط. وباإيجاد اأقدم  بحجم كوكب الأ

قزام البي�ش������اء واأكرثها خفوتاً، ي�ش������تطيع  الأ

الفلكيون حتديد كم من الوقت م�ش������ى على 

ج�شام. تقدم هذه الطريقة حتديداً  ابرتاد الأ

لعمر قر�س جمرة درب التبانة يقرب من 10 

باليني �شنة. وحيث اأن اأ�شحاب هذه الدرا�شة 

يفرت�ش������ون اأن قر�س جمرتنا قد ت�شكل بعد 

النفج������ار العظيم بنحو 2 بليون �ش������نة، فاإن 

هذا ي�ش������ع عمر الكون عند الرقم 12 بليون 

�شنة فقط.

�شي�شتمر ت�شاوؤل نافذة الرتياب، لنح�شل 

على تقدير دقيق جيد لعمر الكون. وعلى اأي 

ن يذكرون  ح������ال، فاإن معظم علماء الفلك الآ

العمر 13.7 بليون �شنة كاأرجح تقدير.

4- كيف ت�سكلت جمرات الكون؟

أيام  يعرف علماء الفلك القليل فقط عن ا

أم  وىل. هل ت�ش������كلت النجوم اأولً؟ ا الكون الأ

أم الثقوب ال�ش������وداء؟ كان الكون  املج������رات؟ ا

الوليد بحراً متجان�شاً ن�شبياً من مادة معتمة 

وغاز حرارته اآلف الدرجات. واعتماداً على 

رجع �شدى النفجار العظيم، يعتقد العلماء 

اأن املادة ت�ش������امت والتحم������ت عندما ابرتد 

الكون واأ�شبح �شفافاً بعد نحو 380 األف �شنة 

من النفجار العظيم. وبداأت بنى خمتلفة مثل 

رجح بعد  النجوم واملجرات بالت�شكل على الأ

نحو 500 مليون �ش������نة من النفجار العظيم. 
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لكن ل اأحد يعلم على وجه الدقة كيف بداأت 

املادة بالتكتل اأول مرة.

آلية ن�ش������وء املجرات  يعود ب������دء ك�ش������ف ا

بالعهد اإىل وول������رت بادي، الذي در�س النجوم 

يف املج������رات وح������اول �������رصح كيفية ت�ش������كل 

أبرز  املجرات. اكت�شف بادي، وهو واحد من ا

الباحثني يف مر�ش������د ماونت ويل�شون بولية 

كاليفورنيا يف عقد اخلم�ش������ينيات من القرن 

املا�ش������ي، جمموعة من النج������وم حول جمرة 

درب التبانة قليلة املحتوى املعدين )وفق هذا 

ثقل من  املعنى يعرف املعدن باأنه العن�رص الأ

الهيدروجني والهليوم(. وهذه النجوم قدمية 

العمر، رمبا بقدر يقرب من 11 بليون �شنة. 

اأما العنا�رص املعدنية التي قذفتها امل�شتعرات 

الفائقة وعمليات اأخرى اإىل ف�ش������اء ما بني 

النجوم فقد اندجمت اأخرياً يف جنوم اأحدث 

عمراً يف جمرتنا. 

قاد اكت�ش������اف بادي اإىل من������وذج نظري 

لت�شكل املجرات يف عقد ال�شبعينيات يدعى 

أول������ني اإيغني،  ب������� ELS، على ا�ش������م العلماء ا

ودونالد لين������دن بل، واآلن �ش������انديج. يقول 

من������وذج ELS اأن املجرات تن�ش������اأ كاأج�ش������ام 

مفردة بفعل انهيار �شحب الغاز. فمع تراكم 

الغاز وتركزه بفعل قوة الثقالة، فهو ي�ش������كل 

اأولً هالة كروية، ومن ثم يندمج مزيد ومزيد 

أ بالدوران، ويت�شبع تدريجياً  من الغاز، ويبدا

قرا�س �ش������من  بالعنا�رص املعدنية، لتتخلق الأ

املجرات.

وهناك فكرة اأخرى هي نظرية الندماج. 

حت������ت هذا الفكرة، تقوم جم������رات بدائية -

جتمعات غازي������ة- بالتجاوب مع������اً وتندمج 

لت�شكل املجرات يف الكون املبكر. ومع مرور 

الزمن، تندمج جمرات من اأحجام خمتلفة مع 

جمرات اأخرى. وبالفع������ل، فاإن علماء الفلك 

ن اأن الكثري من  يعتقدون على نحو متزايد الآ

املجرات -رمبا معظمها- قد ت�ش������كل عندما 

اجتمعت �ش������حب غاز �ش������غرية واندجمت يف 

بنى اأكرب واأكرب مع م�شي الوقت. تدعى هذه 

العملي������ة بطريقة التنامي من ال�ش������غري اإىل 

الكبري.

دلة وترتاكم لت�ش������ري اأن املجرات  تزداد الأ

تت�ش������كل بنح������و رئي�������س من خ������الل العملية 

الندماجية. تك�ش������ف �ش������ور »حقول بعيدة« 

نفذها منظار هبل الف�شائي جمرات �شحيقة 

البعد- هي عبارة عن اأج�ش������ام كثرية �شغرية 

أ�ش������به  أنها جم������رات بدائية ا احلج������م يب������دو ا

جزاء اأو  أنها تلك الأ بلطخات يرجح العلماء ا

الفتات التي علقت ببع�ش������ها بع�ش������اً لت�شكل 

كرب حجم������اً التي نراها  املج������رات العادية الأ

الي������وم يف الك������ون احلدي������ث. ويعتقد بع�س 

العلماء املخت�شني باأبحاث ودرا�شة املجرات 

اأن جمرة درب التبانة رمبا ت�شكلت من اندماج 
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أو اأكرث مع مرور الزمن. 100 جمرة �شغرية ا

ن ما اإذا كانت املجرات  ل اأحد يعل������م لالآ

ت�ش������كلت اأولً معاً ب�شكل جيوب غازية قامت 

أو اإذا كانت النجوم قد  من ثم ببناء النجوم، ا

ت�شكلت من جيوب غازية �شغرية ثم منت اإىل 

جمرات. وهناك احتمال ثالث هو اأن الثقوب 

ال�شوداء ت�شكلت اأولً كجيوب كثيفة من املادة 

التي جرفت املادة ال�شاطعة حولها، ثم ت�شكلت 

املج������رات املحيطة من الغ������از الذي مل تبتلعه 

الثقوب ال�ش������وداء. توجد الثقوب ال�شوداء يف 

مراكز العديد من املجرات الكبرية واملتو�شطة 

احلج������م. اإنها هذه املحركات امل�ش������يطرة يف 

الكوازارات البعيدة )التي هي جمرات وليدة 

ن اأن  عالية الطاقة(. ويعتقد علماء الفلك الآ

رجح يف نوى  الثقوب ال�شوداء ت�شكن على الأ

جميع املجرات تقريباً. 

�ش������يقوم منظار جيم�س ويب الف�شائي، 

بعد اإطالق������ه يف ع������ام 2014، بالتعامل مع 

جرام ن�شاأ اأولً. �شتهدف  م�ش������األة اأي هذه الأ

درا�ش������ة »جتمع املجرات« اخلا�شة بامل�رصوع 

اإىل م�شح اأعداد كبرية من املجرات القدمية 

آلية ن�شوء املجرات وحت�شدها،  جابة عن ا لالإ

رمبا مع ثقوب �شوداء كبذور جاذبة للمادة.

5- وللمادة ال�سوداء ق�سة

الغام�ش������ة  بق�ش�ش������ه  الك������ون  يحف������ل 

ومفاجاآته املذهلة. اأحد اأغرب هذه الق�ش�س 

هي اأن الكون يحوي �ش������كاًل ما من مادة غري 

مرئية- بل والكث������ري منها. ومن اأجل معرفة 

وفهم هذه املادة املعتمة، يحاول علماء الفلك 

اأن »يزنوا« الكون باأ�ش������اليب �شتى، فيقومون 

ج�شام  بر�شد تاأثريات املادة ال�شوداء على الأ

الفلكية التي تتباين حجماً من ال�ش������غري اإىل 

الكبري.

 Jan اقرتح الفلكي الهولندي جان اأورت

Oort وج������ود املادة املعتمة اأول مرة يف عقد 
الثالثينيات من القرن املا�ش������ي عندما در�س 

ح������ركات النجوم يف مناطق جوار ال�ش������م�س. 

ن عقد املج������رة مل يكن ينفرط بحال، فال  ولأ

بد م������ن وجود مادة كافية يف قر�ش������ها، كما 

بقاء على النج������وم يف اأماكنها  ا�ش������تنتج، لالإ

ومنعها من التحرك بعيداً عن مركز املجرة. 

لكن ال�ش������ورة التي بدت له هي عدم وجود 

فالت  مادة مرئية كافي������ة ملنع النجوم من الإ

بحرية من املجرة. ويف منطقة جوار ال�شم�س، 

افرت�س اأوورت وج������ود مادة معتمة تفوق يف 

كميتها املادة النرية بثالث مرات.

جاء دليل اأقوى يف وقت لحق عندما در�س 

قرا�������س املتوهجة والهالت  علماء الفلك الأ

halos املجري������ة. تن�������س قوان������ني نيوتن اأن 
�رصع������ة النجوم التي تدور حول مركز املجرة 

يجب اأن تتباطاأ بقدر كبري مع زيادة م�ش������افة 

أبعادها عن املركز. لكن النجوم املوجودة يف  ا
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جم������رة تدور بال�رصعة ذاتها مهما كان بعدها 

ع������ن املركز اإىل اخلارج. اإن تف�ش������ري ذلك هو 

اأن الهالت الكروية الكب������رية جداً من املادة 

ال�ش������وداء )املعتمة( حتيط باملادة املرئية يف 

املجرات.

أدلة اأخ������رى على وجود املادة  ثم جاءت ا

ال�شوداء من درا�شة ح�شود املجرات. من ذلك 

مريكي فريتز زويكي،  اأن اكت�ش������ف الفلكي الأ

اأي�شاً يف ثالثينيات القرن املا�شي، �شحباً من 

املادة ال�شوداء اأكرب كماً بكثري يف ح�شد الذوؤابة

Coma cluster املجري على م�شافة 300 
ر�س. وجد  مليون �شنة �شوئية تقريباً من الأ

زويكي اأن املادة املرئية يجب اأن ت�ش������كل نحو 

بقاء على  10% فقط من الكتل������ة الالزمة لالإ

املجرات يف قيد قوة الثقالة. وبذا رمبا تّكون 

املادة املعتمة 90% من مادة الكون.

واإذاً ما هي طبيعة ه������ذه املادة املعتمة؟ 

�رصار احلديثة يف علم  هذا واحد من اأكرب الأ

أنها تتكون من ج�شيمات دقيقة  الكون. رمبا ا

تدعى بج�شيمات النيوترينو، واأج�شام غريبة 

�ش������به جنمية ي�ش������مونها اأقزاماً بنية، واأخرى 

بي�ش������اء، وجن������وم نيوت������رون، اأو حتى ثقوب 

�شوداء. تتمثل فر�س اأخرى بج�شيمات غريبة 

 axions، وج�ش������يمات 
)3(

ك�ش������يونات مثل الآ

 )4(
نيوترينو كبرية احلجم، وج�شيمات فوتينو

، اأو غاز هيدروجني عائم بني املجرات.

أياً كانت طبيعتها، فاملادة املعتمة تعني  وا

الكثري مل�ش������تقبل الكون. فاإذا وجدت بكميات 

كافية فهي قد تكبح يف نهاية املطاف عملية 

تو�شع الكون لتعك�س بذلك اجتاه حركة مادته 

وطاقته.

6- كـــم يوجد مـــن الثقوب ال�ســـوداء يف 

الكون؟

آين�ش������تاين نظريت������ه يف  أ�ش������هر ا بع������د اأن ا

الن�ش������بية العامة بوقت ق�ش������ري، ق������دم عامل 

ملاين كارل  الفيزي������اء الفلكية النظري������ة -الأ

ت�شفارت�شايلد- منوذجاً نظرياً مف�شاًل لوجود 

الثقوب ال�شوداء يف العام 1916 )تعود فكرة 

الثقوب ال�شوداء زمناً اإىل جون مي�شيل وبيري 

�ش������يمون لبال�س يف ثمانينيات القرن الثامن 

فكار  ع�������رص(. وكما هو �ش������اأن الكثري م������ن الأ

املده�شة، فقد اأخذ القبول بالثقوب ال�شوداء 

كاأج�ش������ام حقيقي������ة بعيداً ع������ن الطروحات 

مر  النظري������ة وقت������اً طوياًل ج������داً. ومل ينل الأ

قبولً عاماً قبل تراكم اأر�شاد كثرية للمجرات 

والنج������وم املزدوج������ة يف عقد ال�ش������بعينيات 

أوائل الثمانينيات من القرن املا�شي تفر�س  وا

�������رصورة وجود الثقوب ال�ش������وداء. ويف عقد 

الت�شعينيات �شار وا�ش������حاً لعلماء الفلك اأن 

الثقوب ال�ش������وداء لي�ش������ت موجودة فقط، بل 

وكثرية النت�شار يف اأنحاء الكون. 

�شود هو منطقة من الف�شاء  اإن الثقب الأ
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أو الزمكان( يخ�شع لتاأثري حقل ثقايل بالغ  )ا

أ�شكال املادة كافة، مبا يف  القوة يقيد حركة ا

�ش������عاع الكهرطي�ش������ي، ومينعها  أنواع الإ ذلك ا

فالت من قب�ش������ته. لنتاأمل مثال قدر  من الإ

فالت من �ش������دة قوة  ال�رصع������ة الالزم������ة لالإ

ر�س: اإذا ا�ش������تطعت اأن  ثقال������ة )جاذبية( الأ

تقذف كرة بي�شبول ب�رصعة 7 اأميال بالثانية، 

ف�شيكون بو�شعك اأن تر�شلها اإىل الف�شاء بعد 

ر�س اجلاذبة  اأن تتغل������ب على قوة ثقال������ة الأ

له������ا. ويف حالة انهيار اأج�ش������ام كونية هائلة 

احلجم اإىل اأحجام اأ�ش������غر فاإن قوى ثقالتها 

تزداد ب�ش������ورة دراماتيكية. بذلك �شرنى، يف 

فالت يجب  �شود، اأن �رصعة الإ مثال الثقب الأ

اأن تتجاوز قدر �رصعة ال�ش������وء يف الفراغ -

186 األف ميل يف ال�ش������اعة- وكل ما يتحرك 

يف الثقب دون هذه ال�رصعة يظل حبي�شاً فيه 

بد. اإىل الأ

واإذاً، اإذا كانت الثقوب ال�ش������وداء �شوداء 

هكذا، فكيف ميكن لعلماء الفلك اأن يعرفوا 

بوجوده������ا؟ اإن ك�ش������فها ل������ن يك������ون مكناً 

ب�ش������ورة مبا�رصة. فالثقوب ال�ش������وداء يجب 

اأن تك�ش������ف من خالل تاأثريه������ا على النجوم 

أو الغبار يف مناطق جوارها. ويف  والغ������ازات ا

جم������رة درب التبانة، يع������رف العلماء بوجود 

الكثري من الثقوب ال�ش������وداء النجمية الكتلة 

-اأي التي له������ا ع�رص كتل �شم�ش������ية تقريباً- 

واأن هذه الثقوب ه������ي على عالقة بالنجوم 

النيوترونية. عندما ميوت جنم ج�ش������يم فهو 

أو  ينفجر ب�شورة �ش������وبرنوفا )م�شتعر فائق ا

متجدد اأعظم(، وتنتهي بقية النجم املتفجر 

اإىل جنم نيوتروين �ش������ينهار -اإذا كانت الكتلة 

أ�ش������ود. اإن »روؤية«  كبرية مبا يكفي- اإىل ثقب ا

نها توجد �ش������من  الثقوب ال�ش������وداء مكنة لأ

املجموعات النجمية املزدوجة التي ت�ش������در 

اإ�ش������عاع X، وه������ي منظوم������ات حت������ول اأحد 

خر يف  أ�ش������ود، وظ������ل الآ جنميه������ا اإىل ثقب ا

�ش������ود اأو يحدث يف  مكانه، ليمزقه الثقب الأ

حركته ا�ش������طراباً من نتيجته اإ�شدار طاقة 

 .X أ�شعة ب�شورة ا

لكن الثقوب ال�شوداء جنمية الكتلة لي�شت 

هي النوع الوحيد من الثقوب ال�شوداء. لقد 

ك�شفت اأر�شاد حديثة مبنظار هبل الف�شائي 

مثلة الوا�شحة  ومرا�شد اأر�ش������ية ع�رصات الأ

ع������ن وجود ثقوب �ش������وداء ج�ش������يمة جداً يف 

مراك������ز املجرات. ولهذه الوحو�س ال�ش������وداء 

اخلارق������ة الطاقة -اأنى وجدت- كتلة ترتاوح 

بني مليون اإىل بليون كتلة �شم�شية من املادة. 

ويف احلقيقة، ف������اإن جمرة درب التبانة ذاتها 

أ�ش������ود متوا�ش������عاً بكتلته التي  حتوي ثقب������اً ا

قدرت مبليون كتلة �شم�شية. وي�شتبه العلماء 

قل( توؤوي  ن اأن مئات املج������رات )على الأ الآ

ثقوباً �شوداء بداخلها.
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ومع تزايد اأر�شاد املجرات البعيدة، تبني 

اأن الثقوب ال�شوداء خارج جمرة درب التبانة 

هي �ش������ائعة ج������داً يف الك������ون. ويف الواقع، 

فرمبا اأن الثقوب ال�ش������وداء ت�ش������كلت داخل 

جميع املجرات املتو�ش������طة والكبرية احلجم 

)دون القزمة منها حيث ل كتلة كافية فيها(، 

وذلك يف وقت مبكر ج������داً من عمر الكون. 

وم������ن املمكن اأن »ب������ذور« الثقوب ال�ش������وداء 

قد �ش������بقت حتى ت�ش������كل املجرات والنجوم 

بار الثقالية. ويف  التي ن�ش������اأت حول هذه الآ

اأي �ش������ورة منها، فاإن بع�س املجرات ت�شهد 

اأطواراً من »الن�ش������اط« عندما ت�ش������قط مادة 

جديدة يف الثقوب ال�شوداء املركزية لتغذيها 

�شعاع الذي نراه  ولت�شدر كميات هائلة من الإ

مبناظرينا. اإن مثل هذه  الفكرة هي منا�شبة 

ملجرة »�ش������ليمة« يعرتيها عار�������س »انفلونزا« 

دوري.

اإن الفك������رة القائل������ة بالنت�ش������ار الكبري 

للثقوب ال�ش������وداء يف الكون قد اأخذت زخماً 

يف العام 2001 عندما اأجنز مر�شد ت�شاندرا 

أ�ش������عة X م�شحاً  الف�ش������ائي لر�شد م�شادر ا

لل�شماء باأ�ش������عة X، و وجد اأعداداً كثرية من 

ثقوب �ش������وداء ج�شيمة جداً يف منطقتني من 

مناطق ر�ش������د منظار هبل الف�ش������ائي التي 

 deep 
)5(

تعرف با�ش������م »احلق������ول البعي������دة

أي�شاً  fields«. وما ك�شفه منظار ت�شاندرا ا

اأن تلك الثقوب كانت اأكرث ن�ش������اطاً بكثري يف 

اأزمان �شابقة.

واإ�ش������افة اإىل الثقوب ال�ش������وداء العادية، 

فق������د افرت�س العلماء النظري������ون وجود نوع 

نفاق  أو الأ آخ������ر �ش������موه بالثقوب الدودي������ة )ا ا

الدودية( worm holes، جتمع بني ثقوب 

�ش������وداء متخالفة يف درجة دورانها و�شحنتها 

الكهربائية. 

فالم ال�ش������ينمائية التي  وقد اأخذتن������ا الأ

تناول������ت هذه الفكرة لت�ش������ل بنا اإىل اأن هذه 

أو  نفاق الدودية رمبا حتدث عملية انتقال ا الأ

�شفر �رصيعة بني مكانني بعيدين يف الف�شاء. 

لكن، من الناحي������ة العلمية، ما من دليل بعد 

على وجود هذه الثقوب الدودية. واإ�ش������افة 

مر �ش������تكون  اإىل ذل������ك، ف������اإن جتربة هذا الأ

أ�ش������ود، من اأي  اأمراً قا�ش������ياً. فمواجهة ثقب ا

أو ل�شفينتك  نوع، �شت�ش������بب �شداً جل�ش������دك )ا

الف�ش������ائية، ال������خ( ميطه ب�ش������ورة خيط من 

الربوتون������ات طوي������ل جداً -قب������ل اأن يحرقه 

باأ�شعة X واإ�شعاع غاما- وهو ما �شيجعل من 

و�ش������ولك اإىل اأي مكان بع������د ذلك رحلة غري 

أبداً. �شارة ا

7- �رَ ظاهرة انبعاثات اأ�سعة غاما

ط������وال اأكرث م������ن 4 عق������ود، كان هناك 

مو�شوع �ش������ائك يف علوم فيزياء الفلك تركز 

أ�ش������عة  ن با�ش������م انبعاثات ا على ما يعرف الآ
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غاما )GRBs(. اكت�ش������فت ه������ذه الظواهر 

الغام�ش������ة اأول مرة يف عقد ال�ش������تينيات من 

الق������رن املا�ش������ي بعد اأن ر�ش������دتها م�ش������ابر 

ف�شائية ب�ش������كل وم�شات خاطفة من اإ�شعاع 

غاما عايل الطاقة دامت فرتات تراوحت بني 

جزء من ثانية اإىل عدة دقائق. 

�رصار العلمية العظيمة  ياأ�رص مثل هذه الأ

أي�ش������اً دولرات  خي������ال وتفك������ري العلم������اء، وا

اأبحاثهم. يف العام 1995، عقد علماء فلك، 

يف اإط������ار اتباع واإر�ش������اء تقليد كبري �ش������ابق، 

أ�شعة  »جدالً كبرياً« ب�ش������اأن طبيعة انبعاثات ا

غاما. كان املو�شوع الرئي�س املتاح حينها هو 

أ�ش������عة غاما. فقد  م�ش������افة مواقع انبعاثات ا

أنها حتدث يف جمرة  اعتقد بع�س العلم������اء ا

أنها  آخ������رون ا درب التبان������ة؛ فيم������ا افرت�س ا

أبعاد »كونية« بعيدة  حتدث على م�ش������افات وا

ر�س. كانت م�شامني الفرتا�س  جداً عن الأ

نه������ا تعني اأن هذه  الثاين كب������رية وعميقة، لأ

النبعاثات تق������دم ظواهر ذات طاقة خارقة 

جداً مل يعرف العلماء مبثل قدرها م�شبقاً.

كان املو�ش������وع املركزي ال������ذي كان يجب 

تف�شريه من قبل كال الطرفني يف جدال عام 

أ�ش������عة غاما قد  1995 هذا هو اأن انبعاثات ا

بدت متجان�ش������ة -لها ال�شفات ذاتها-  عرب 

اأنحاء ال�ش������ماء كلها. فاإذا كانت حتدث فقط 

داخل جمرتن������ا اأو يف جوارها، فكيف ميكن 

تف�ش������ري هذا التجان�س يف ال�شفات؟ افرت�س 

دونالد ك. لمب »من جامعة �ش������يكاغو« اأن 

أ�ش������عة غاما كانت قريبة امل�ش������افة  انبعاثات ا

وت�ش������در عن جنوم نيوترونية عالية ال�رصعة 

فالت من قر�س املجرة و�شبحت  متكنت من الإ

 »galactic corona كليل املج������ري يف »الإ

لتعيد توزيع اإ�ش������دارها من الطاقة ب�ش������كل 

مت�شاو عرب ال�شماء. ومن جهة اأخرى، افرت�س 

بودان با�شين�ش������كي »من جامعة برين�ش������تون« 

أ�ش������عة غاما مثلت اأحداثاً اأقوى  اأن انبعاثات ا

أبعد م�شافة بكثري، وقدم دلياًل  طاقة بكثري وا

�ش������عة غاما  من اأر�ش������اد منظ������ار كومبتون لأ

لدعم ا�ش������تنتاجه هذا. احت������دم اجلدال، و 

و�ش������ع قدر كبري من الهتمام بهذه امل�ش������كلة 

التي ا�شتع�شت على احلل.

ثم ك�ش������فت اأر�شاد دامت 6 �شنوات تالية 

من خالل م�شبار BeppoSAX وجود اأكرث 

من ع�رصين م�شدراً ب�رصّياً ترتبط بانبعاثات 

ن اأن با�شين�شكي  أ�شعة غاما. وثمة اإجماع الآ ا

حداث تقع على م�شافات  كان م�شيباً: فهذه الأ

كونية، وتت�شف بقدرتها على اإ�شدار مفاجئ 

لقدر هائل من الطاقة يف ثوان قليلة يفوق ما 

ت�شدره ال�شم�س طوال حياتها كلها. وبتفوقها 

على ظاهرة املتجددات العظمى )امل�شتعرات 

الفائقة( يف القوة والطاق������ة، يعتقد العلماء 

أ�شعة غاما هي على  ن اأن ظاهرة انبعاثات ا الآ
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أ�ش������دها طاقة  رجح اأقوى ظواهر الكون وا الأ

منذ زمن النفجار العظيم ذاته.

أ�شعة غاما  وي�ش������تبه العلماء اأن انبعاثات ا

حت������دث يف مناطق ت�ش������هد عملي������ات هائلة 

الطاقة لت�شكل النجوم داخل جمرات بعيدة. 

ولكن كي������ف وملاذا يحدث ذل������ك؟ هذا ما مل 

مثلة، ذكر  يعرفه العلماء بع������د. ويف اأحد الأ

أكتوبر من  ول/ا علماء فلك يف �شهر ت�رصين الأ

�شعة  أبعد انبعاث لأ أنهم ر�شدوا ا عام 2000 ا

غام������ا اأمكن التقاطه، ومّثل وم�ش������ة �ش������وء 

خاطف �شدرت عندما كان الكون بعمر يقل 

عن 1.5 بليون �ش������نة. قدرت �ش������دة �شطوع 

النبع������اث ب������� تريليون مرة من قدر �ش������طوع 

ال�ش������م�س، وح������دث يف منطقة �ش������غرية من 

ال�ش������ماء يف جمموعة القاعدة )اأو اجلوؤجوؤ( 

 .Constellation Carina النجمية

نقل خرب التقاط ه������ذا النبعاث ب�رصعة 

كبرية حول العامل كي يتمكن علماء الفلك من 

ر�شية. وقد ا�شتخدم  متابعته باأر�ش������ادهم الأ

وروبي اجلنوبي  فريق علمي يف املر�ش������د الأ

يف ت�شيلي املنظار الكبري جداً VLT لت�شوير 

أ�شبه بنقطة اأو لطخة،  �شاءة، ا ج�شم خافت الإ

يف م������كان النبعاث. كان لون ال�ش������ورة بالغ 

احلمرة، وهو م������ا يعني درجة انزياح حمراء 

كبرية للغاية- وهذا دليل على عظم م�ش������افة 

موقع النبعاث. قام علماء الفلك بح�ش������اب 

زم������ن حدوث النبعاث، ال������ذي اأطلقت عليه 

أنه حدث  ت�ش������مية GRB 000131، ليجدوا ا

يف وقت كانت فيه جمرة درب التبانة يف طور 

الولدة، وقبل نحو 6 باليني �ش������نة من ن�شوء 

ال�ش������م�س ومنظومة كواكبها. بذا يكون �شوء 

هذا النبعاث قد اأم�شى بارحتاله زمناً ميثل 

90% من عمر الكون.

-HETE وميثل اإط������الق بعثة م�ش������بار

2 لدرا�ش������ة ه������ذه النبعاثات رغب������ة العلماء 

بحاث  ج������راء مزيد م������ن الأ وا�ش������تعدادهم لإ

الدقيق������ة واملو�ش������عة على ه������ذه الظواهر. 

�شت�ش������مح هذه البعث������ة للباحث������ني الفلكيني 

ر�س اأن ي�ش������وبوا مناظريهم ب�رصعة  على الأ

فائقة باجتاه امل�ش������ادر الب�رصي������ة املرتبطة 

أ�ش������عة غاما، وياأملون اأن ميكنهم  بانبعاثات ا

هذا باحل�ش������ول على �شورة وا�شحة ودقيقة 

ليات ت�شكل وحدوث النجوم املتفجرة التي  لآ

أنها ت�شدر هذه النبعاثات اخلارقة. يعتقد ا

النظـــام  اأجـــرام  عـــدد  هـــو  كـــم   -8

ال�سم�سي؟

رمبا كنت تعتقد اأن علماء الفلك يعرفون 

النظام ال�شم�شي جيداً، الذي هو هذه املنطقة 

ر�ش������ي.  قرب اإىل كوكبنا الأ من الف�ش������اء الأ

وهم كذلك حقاً. لكنه������م بالتاأكيد ليعرفون 

كل �شيء عن ق�شته..اأو ق�ش�شه.

وكمثال، فقد يكت�ش������ف كوكب اآخر بعيد 
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هن������اك وراء مدار بلوتو، اأو رمبا جنم خافت 

بعي������د قرين لل�ش������م�س. ويف عه������د غري بعيد 

اكت�ش������فت كواكب افرت�س وجودها �شابقاً يف 

بع�������س زوايا النظام ال�شم�ش������ي الغريبة. اأما 

الكواكب املرئية بو�ش������وح للع������ني املجردة -

عطارد والزهرة واملريخ وامل�ش������رتي وزحل- 

فقد عرفت منذ القدمي، بل واعتربت كاآلهة 

نها فر�شت اإرادتها بالتحرك بحرية  مبجلة لأ

بني جنوم ال�شماء الثابتة.

كان اأول تلك الكواكب اكت�ش������افاً باملنظار 

أورانو�س، الذي اكت�شفه وليم هر�شل عام  هو ا

أ�شارت ح�شابات مدارية اإىل وجود  1781. ثم ا

ق������وة جذب كبرية متار�������س تاأثرياً على حركة 

أبعد وراءه، ليكت�ش������ف  أورانو�س من م�ش������افة ا ا

م������ن ثم الكوكب نبت������ون يف العام 1846 بعد 

بحث م�ش������ن من قبل يوهان غايل وهرني�س 

داري�ش������ت. ثم اأوحت ا�ش������طرابات يف مدار 

أبعد م�شافة، وهذا  نبتون بوجود كوكب اآخر ا

أبح������اث عديدة بداأت يف  م������ا اأدى اإىل تنفيذ ا

وقت مبكر بقدر العام 1877 اإىل اأن اكت�شف 

)الكوك������ب( بلوتو اأخرياً على يد كاليد تومبو 

ع������ام 1930 عندما قام مبقارن������ة اأزواج من 

�ش������ور فوتوغرافية اأظهرت وجوده وحركته 

)من الغري������ب اأن ال�ش������طرابات املذكورة مل 

أو اأن بلوتو على  توج������د حقاً يف مدار نبتون، ا

حداثها(. قل مل يكن كبرياً مبا يكفي لإ الأ

لكن هل اكتمل اأع�ش������اء النادي ال�شم�شي 

آنذاك؟ مع اكت�شاف بلوتو ا

طوال �شنني وعقود تالية لكت�شاف بلوتو 

قادت ح�ش������ابات واأر�شاد كثرية علماء الفلك 

لال�ش������تباه بوجود اأج�شام رئي�شة اأخرى تدور 

حول ال�ش������م�س. ويف وق������ت مبكر بقدر العام 

1841، اأطلقت درا�شات حثيثة بحثاً عن ن�شخ 

خمتلفة من الكوكب املفرت�س X، ليكون نبتون 

اأول الكواكب املكت�شفة منها، وتاله بلوتو، بعد 

أن�ش������ط  اأن افرت�س اإدوارد بيكرنغ، الذي كان ا

الباحثني، وجود نحو �ش������بعة كواكب خمتلفة 

الكتل واملدارات تقطع مدار كوكب نبتون.

ولك������ن حتى بع������د اكت�ش������اف بلوتو، فقد 

توقع علم������اء الفلك وجود كواكب وراءه على 

أ�ش�������س وح�ش������ابات نظري������ة يف معظمها. يف  ا

العام 1946، تنباأ فران�ش������ي�س �شيفن بوجود 

أ�شماه »تران�س بلوتو« على  كوكب افرتا�ش������ي ا

م�ش������افة 7 بليون ميل من ال�شم�س )متو�شط 

م�ش������افة بلوتو املدارية هي 3.6 بليون ميل(. 

ثم افرت�س الفلكيون يف عقد اخلم�ش������ينيات 

وجود كواكب اأخرى بعيدة وم�شابهة. 

آندر�ش������ون  ويف الع������ام 1987، قام جون ا

>م������ن خمت������رب الدف������ع النف������اث JPL التابع 
مريكية نا�ش������ا< بدرا�شة  لوكالة الف�ش������اء الأ

م�ش������ار مركبت������ي بايون������ري 10 و 11 بدق������ة، 

وخل�������س اإىل احتمال وج������ود كوكب عا�رص له 
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كتلة تعادل 5 كتل اأر�شية ودورة مدارية حول 

ال�ش������م�س تعادل 1000 �شنة اأر�شية. كما قام 

أي�شاً«  كونلي باول »من خمترب الدفع النفاث ا

أورانو�س وافرت�س  بدرا�شة دقيقة ملدار كوكب ا

وجود كوكب له 3 كتل اأر�ش������ية على م�ش������افة 

5.6 بليون ميل من ال�شم�س. وعندما بداأت 

عمليات البحث يف مر�شد لويل مل يجد اأحد 

�ش������يئاً بهذه ال�شفات عند هذه امل�شافة. ومع 

اأن الكوكب X قد يكون موجوداً اإل اأن �شيئاً 

من هذا القبيل مل يكت�ش������ف بع������د وراء مدار 

بلوتو.

ومع ذلك، فاإن الهتمام الكبري بالق�ش������م 

أثمر  اخلارج������ي من النظ������ام ال�شم�ش������ي قد ا

بغزارة. فمع اكت�شاف اأول ج�شم يف ما يعرف 

ن با�ش������م ح������زام كويرب يف الع������ام 1992،  الآ

اكت�شف ديفيد جويت وجني لوو وعلماء فلك 

اآخرون وجود �شيء جديد يف النظام ال�شم�شي 

أك������رث من 70 األف ج�ش������م �ش������غري احلجم  -ا

من كويكبات ومذنب������ات حمرتقة- توجد يف 

منطق������ة متتد خارج مدار كوكب نبتون، على 

م�شافة ترتاوح بني 2.8 بليون اإىل 4.5 بليون 

ميل عن ال�ش������م�س. بذا اأ�ش������افت اكت�شافات 

اأج�شام حزام كويرب تعدياًل جديداً يف اإدراك 

لية عمل ون�ش������اط النظام  علماء الكواكب لآ

ال�شم�شي.

من املرج������ح اأن يكون بلوتو قد تكون من 

اأج�شام كروية بداأت حياتها كاأج�شام موجودة 

اأ�شاًل يف حزام كويرب ثم انتقلت اإىل مداراتها 

احلالية. كما اأن احلجم الكبري لقمره ت�شارون 

قد جعل العلماء ينظرون اإليه كنظام مزدوج: 

فللقمر ت�ش������ارون ن�شف حجم بلوتو ذاته. اإن 

ه������ذا كله يلتم�س اإجابة عن ال�ش������وؤال التايل: 

ما ال������ذي يحدد �ش������فة الكوك������ب؟ حجمه؟ 

خ�شائ�س مداره حول ال�شم�س؟ من�شاأه؟ لقد 

اأدى اكت�شاف اأج�شام خمتلفة يف حزام كويرب 

اإىل اإ�ش������عاف الفا�ش������ل الذي يقيم حداً بني 

الكواكب والكويكبات asteroids. وهذا ما 

جعل بع�س علم������اء الفلك ي�رصون على نزع 

�شفة الكوكب عن بلوتو -وهو ما ح�شل من 

قريب- ليعاد ت�شنيفه حتت �شنف الكواكب 

القزمة اجلديد.

أف������كار الكوكب X فلم  اأما فر�ش������يات وا

أو التحق������ق بع������د بفعل  يحالفه������ا النج������اح ا

ر�ش������اد. وب������ذا تتاألف ال�ش������ورة احلالية  الأ

للنظام ال�شم�ش������ي، وحتى اإ�ش������عار اآخر، من 

جنم متو�شط احلجم، وثمانية كواكب رئي�شة، 

وثالثة قزمة، وح������زام كويكبات بني مداري 

آخ������ر وراء مدار  املري������خ وامل�ش������رتي، وحزام ا

قل.  كوكب نبتون- على الأ

لكن ح������ذار من اإط������الق ت�رصيح نهائي: 

فعلماء الفلك م�شتمرون بالر�شد واملراقبة.
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9- هل من وجود �سوانا يف الكون؟

ما زال علماء الفلك يواجهون �ش������عوبات 

تقانية يف التقاط دلئل ت�شري اإىل حياة على 

كواكب بعيدة عنا بقدر �شنوات �شوئية. لكن 

عملي������ات البح������ث عن ب�ش������مة كيميائية يف 

طيوف �ش������وء جنوم لها كواكب �شوف تو�شل 

قل اإىل توقعات علمية را�ش������دة ب�شاأن  على الأ

قابلية احلياة على كواكب معينة حول جنوم 

اأخ������رى. وعل������ى مرمى �ش������نوات قليلة فقط 

من اإطالق جيل جديد من مرا�ش������د مدارية 

ثورية بقدراتها، ياأمل العلماء اأن تتمكن هذه 

املع������دات البالغ������ة القوة والتط������ور اأن تدعم 

قدرتنا على التقاط ور�ش������د كواكب �ش������بيهة 

أي�ش������اً.  ر�������س، ورمبا كائنات حية عليها ا بالأ

�شيكون اأهم هذه املرا�ش������د منظار مكت�شف 

ر�ش������ية )TPF(، وبعثة مر�ش������د  الكواكب الأ

وروبية، وغريها من مناظري اجليل  داروين الأ

التايل املدارية.

اإن كامل مو�ش������وع احلي������اة على كواكب 

اأخرى يطرح ال�شوؤال التايل: ما هي احلياة؟ 

كيد اأن  وكيف �شن�ش������تطيع متييزها؟ م������ن الأ

�ش������ياء احلية تتكون من خاليا )اأو خلية(  الأ

أ�شا�شية وحا�شمة  وت�شرتك يف ثالث عمليات ا

جتعل منها كائناً حياً: فهي ت�ش������تهلك طاقة، 

وت�رصف طاقة فائ�ش������ة، وتنقل مورثاتها اإىل 

اأفراد اآخرين من خالل عملية التكاثر )ولذا 

فهي متتاز ب�شفة الوراثة(. تتكيف الكائنات 

احلية مع بيئتها؛ وه������ي حتافظ على توازن 

داخلي homeostatis بني اأجهزة اأج�شادها 

أي�ش������اً تتطور وتتاأقلم. بل اإن  الداخلية. اإنها ا

أنه ي�شتطيع اأن  بع�ش������ها قد تطور اإىل درجة ا

يتم�ش������ى خارجاً ويفكر مت�ش������ائاًل عن الكون 

املحي������ط به. وكما ن������رى، فنحن، وب�ش������ورة 

حرفية، كائنات من اإنتاج كوننا هذا. فذرات 

وجزيئات اأج�ش������امنا قد تخلق������ت يف باطن 

النجوم ومولداتها، واأن الطاقة التي نتلقاها 

وت�ش������مح لنا باحلياة- اإمن������ا تاأتي من جنمنا 

ال�شم�شي.

بيد اأن احلياة على كواكب اأخرى قد تكون 

اأمراً �شديد الختالف. ميكننا اأن نتخيل ملحة 

ما ميكن اأن تكونه حتى بروؤية بيئات غريبة 

ر�س والتعرف عليها.  وخمتلفة هنا عل������ى الأ

وهناك �شبب معني يدعونا لذلك: فالغالبية 

ر�س احلية وجدت  العظمى من كائن������ات الأ

وتوج������د ب�ش������ورة بكتريي������ا بدائي������ة، وفطور 

متنوعة، ومتع�ش������يات �شبخية اأخرى �شغرية 

احلجم اإىل درجة ل ت�ش������دق )الفريو�شات ل 

نها حتتاج اإىل كائن م�شيف  تعترب كائناً حياً لأ

كي ت�شتطيع اأن متار�س عملياتها »احلياتية« 

فيه(.

�ش������جار  أم������ا احلي������اة املعق������دة، مثل الأ ا

واجل������رذان اأو احل�رصات، فهي نادرة الوجود 
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اإىل درجة ل ت�شدق عند مقارنتها بالكائنات 

احلي������ة التي ل ت������كاد ت������رى، اإىل درجة اأنك 

ت�ش������تطيع اإيجاد 1000 كوك������ب حي دون اأن 

ت������رى �ش������وى امليكروبات حتي������ا عليها. لكن، 

لنتاأمل قلي������اًل يف اأرقام كوني������ة قليلة: 200 

بلي������ون جنم يف جم������رة درب التبانة وحدها، 

ق������ل يف الكون.  و 125 بلي������ون جمرة على الأ

هكذا تب������دو الحتمالت العددية حلياة غري 

اأر�ش������ية مده�شة، حتى لو كانت ن�شبة �شئيلة 

فقط من الكواك������ب احلية قد طورت عليها 

حياء.  أو نوع من الأ اأي �شكل ا

كان الع������امل الراحل كارل �ش������اغان مولعاً 

بالقول: »لدينا مثال واح������د، وتاريخ واحد، 

وكوكب واحد...ولدينا حي������اة عاقلة عليه«. 

ولي�س م�ش������تبعداً بعد ذل������ك اأن تكون احلياة 

أننا  العاقلة وا�شعة النت�شار عرب الكون. كما ا

مريكيني ت�ش������دق وجود حياة  نرى غالبية الأ

 UFOs غري اأر�شية، واأن �شفن زوار الف�شاء

ق������د جاءت اإىل نظامنا ال�شم�ش������ي، بل ورمبا 

ر�س، وهي حتمل كائنات كونية  اإىل �شطح الأ

ذكية. 

ر�شية هو لي�س  بيد اأن جدل احلياة غري الأ

مر  بذلك اجلدل الدميقراطي -لي�س بذلك الأ

الذي يطرح لت�شويت عامة النا�س. ونرى اأن 

علماء مرموقني مثل اإرفني دوفور »املخت�س 

ن�ش������ان يف جامعة هارفارد«  بعلم درا�ش������ة الإ

ق������د قدموا اأمثلة مف�ش������لة تفرت�س اأن تطور 

ر�س ذاتها اإمنا كان  احلياة العاقلة عل������ى الأ

أنها رمبا نتجت من  اأمراً بعيد الحتم������ال، وا

�شل�ش������لة كاملة من امل�شادفات التطورية غري 

املحتملة. و يوؤكد دوفور، على �ش������بيل املثال، 

أنه »بالنظر اإىل �شجل امل�شتحاثات، ن�شتطيع  ا

نواع احلية  اجلزم اأن 99.9% م������ن جميع الأ

ر�س قد انقر�شت. لقد  التي عا�شت على الأ

ر�س ما يق������رب من 50 بليون  عا�������س على الأ

ن������واع كلها اأمكن  ن������وع حي. ومن بني هذه الأ

لنوع واحد فقط اأن ينتج احل�شارة«.

 SETI لكن �شيث �شو�ش������تاك »من معهد

يف ماون������نت في������و بولي������ة كاليفورني������ا« يرى 

أنه يف عقدي  �ش������ورة خمتلفة جداً، ويذكرنا ا

الع�رصينيات والثالثينيات من القرن ال�شابق 

كن������ا نعتق������د اأن منظومات الكواك������ب نادرة 

ن فنحن  الوجود لدرجة كبرية ج������داً. اأما الآ

نكت�ش������ف نظم������اً كوكبية ح������ول ع�رصات من 

النجوم القريبة منا، والعد متوا�ش������ل مع كل 

بحث جديد. واإىل عقد ال�شبعينيات، اعتقد 

العلماء اأن عملية �شنع حم�س DNA على 

�ش������طح كوكب م������ا اإمنا متثل عملية خا�ش������ة 

رجح. ويقول �شو�ش������تاك: »لكننا  جداً على الأ

ن اأن الفيزياء لي�ش������ت متفردة بكونية  نعلم الآ

أي�شاً ت�شاركها  قوانينها، بل هناك البيولوجية ا

رجح يف ات�شاقها عرب الكون«. وعلى  على الأ
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ر�س، نرى اأن احلياة ن�ش������اأت ب�رصعة بالغة  الأ

بعد اأن هداأت وطاأة الق�ش������ف النيزكي قبل 

نحو 3.8 بليون �شنة. اإن هذا يوحي باإمكانية 

ن�ش������وء احلياة ب�شهولة اأي�شاً يف اأماكن اأخرى 

يف الكون. 

ويذكرنا �شو�شتاك: »بالطبع، اإن ما يدعى 

خذ  مبفارق������ة فريمي تعاك�س ه������ذا الراأي الآ

بالتو�ش������ع ب�شوؤالها الب�ش������يط: اأين هم هوؤلء 

حياء؟« ولكن تذكر اأنك اإذا ا�شتيقظت ذات  الأ

مرة لتجد نف�ش������ك يف و�شط �شحراء نيفادا، 

وجتولت فيها هنا وهناك، فقد ت�شتنتج اأنك 

الكائن الوحيد يف القارة. 

لكن عليك اأن تذكر اأن غياب دليل احلياة 

لي�س دلياًل على غياب احلياة.

ما هو م�سري الكون؟  -10

ل نعلم.

جابة عن هذا ال�شوؤال املوغل  ما زالت الإ

يف التاري������خ غ������ري معروفة. لك������ن ثمة دلئل 

ن اإىل نتيجة وا�شحة. 
ر�ش������دية قوية ت�شري الآ

يف الع������ام 1998 كان الع������امل الفلكي �ش������ول 

بيلموتر يعمل على م�رصوع ر�ش������دي )ا�ش������مه 

املخت�������رص SCP( يف جامع������ة كاليفورني������ا، 

وقد حقق فيه فتحاً كبرياً. فبمراقبة �ش������وبر 

نوفا )م�ش������تعر فائق اأو متجدد اأعظم( بعيد 

ا�ش������تطاع بيلموت������ر وزمالوؤه قيا�س التو�ش������ع 

الكوين وتو�ش������لوا اإىل نتيج������ة مفادها عدم 

وجود كتلة كافية لكبح تو�شع الكون يف نهاية 

خر هو  املط������اف. بهذا يكون الفرتا�������س الآ

أنه  بد وا اأن الكون �شي�ش������تمر بتو�ش������عه اإىل الأ

�شي�شتمر يف البرتاد ببطء واملوت يف حميط 

كبري بارد ومظلم. وفيما تبدو هذه ال�ش������ورة 

موح�شة، فاإنها لن تكون قبل تريليونات كثرية 

ن. من ال�شنني من الآ

وهناك �ش������وؤال اآخر ذو �شلة، ولكن اأكرث 

ر�س؟ أنانية: ما هو م�شري احلياة على الأ ا

بالطبع، من الطبيعي العتقاد اأن احلياة 

�شتم�ش������ي قدماً على امل�شتوى الفردي وعلى 

م�ش������توى النوع. فالتفاوؤل الكبري هو �ش������فة 

ب�رصية طبيعية: اإنه ي�شاعد النا�س على البقاء 

اأحياء. قادت هذه الرغب������ة العارمة برف�س 

املوت اإىل انت�ش������ار كبري للق�ش�س والروايات 

ع������ن احلي������اة بعد امل������وت عرب احل�ش������ارات 

والثقاف������ات القدمية، ب������ل وحتى بني معظم 

ن�شان اأن  الثقافات املعا�رصة. فاإذا ا�شتطاع الإ

مل كبري  لهة، فالأ يح�ّشن �شلوكه وير�ش������ي الآ

أي�ش������اً  أبدية يف عامل اآخر. وطبيعي ا بحي������اة ا

ر�س هي دائمة  العتقاد اأن احلي������اة على الأ

يف جوهرها -فهناك �شيء ما �شي�شتمر بقاًء 

ع������رب بقية تاري������خ الكون. بل حت������ى اأن ذلك 

اجلمع من العلماء الذي يت�شاءل عن دميومة 

ر�س ي�ش������ل غالباً اإىل  اأو طول احلياة على الأ

نتيجة خاطئة. اإن الفكرة ال�شائعة حالياً هي 
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ن-  اأن �شم�ش������نا هي يف منت�ش������ف حياتها الآ

بعمر يناهز 4.6 بليون �شنة. ومازال اأمامها 

نحو 5 باليني �ش������نة اأخرى من العمر املفيد 

قبل اأن تغدو عمالقاً هرماً اأحمر اللون وغري 

ر�س ويرتكها  م�شتقر، ينتفخ خارجاً ليبتلع الأ

كحجر اآجر م�شوي. وفيما قد ل تبدو فرتة 5 

باليني �شنة ك�شيء اأبدي بالن�شبة لك ويل، اإل 

أنها قريبة مبا يكفي. ومبا اأن ال�ش������م�س هي  ا

يف منت�ش������ف عمرها تقريب������اً، فاحلياة على 

ر�س يجب اأن تكون يف منت�ش������ف و�ش������ع  الأ

أي�شاً. م�شابه ا

لك������ن درا�ش������ات حديثة نف������ذت يف عقد 

الت�ش������عينيات م������ن الق������رن ال�ش������ابق ت�ش������ري 

بو�ش������وح اإىل اأن احل������ال لي�ش������ت كذلك. اإن 

اأقدم م�ش������تحاثات ميكروبية ا�شتطاع العلماء 

حديثاً تاأريخها اإ�شعاعياً تعود اإىل زمن 3.8 

بليون �ش������نة م�ش������ت عندما ظهرت بكترييا 

بدائية جداً وحجزت يف ر�ش������وبيات ت�شلبت 

لحقاً ك�ش������خور. كما اأوحت درا�شة اأجراها 

مايكل رامبينو »العامل اجليولوجي يف جامعة 

نيوي������ورك« وزمالوؤه ع������ام 1994 بعدة اأفكار 

اأخرى �ش������اعد عمل ت������ال يف اإدراكنا لها: اإن 

ال�ش������م�س ذاتها، وقبل اأن تتحول يف امل�شتقبل 

البعي������د اإىل عم������الق اأحمر، �ش������تبيد احلياة 

ر�س. وبتحليل تباين �ش������وء ال�شم�س،  على الأ

اإ�ش������افة اإىل درا�ش������ة جمموع������ة كامل������ة من 

الظروف اجليولوجي������ة واملناخية ومقارنتها 

باأر�شادهم ل�ش������طح كوكبي الزهرة واملريخ، 

ا�شتطاع رامبينو وزمالوؤه التنبوؤ مبعرفة ثالث 

�شدار املتزايد  م�شكالت معقدة �شيحدثها الإ

�ش������عاع ال�ش������م�س: ارتف������اع درجات  بب������طء لإ

أك�شيد  احلرارة؛ وارتفاع يف ن�شبة غاز ثنائي ا

الفحم )الكربون( ثم تراجعه احلاد واملفاجئ 

يف الغالف اجلوي؛ وانخفا�س كميات املاء- 

هذا ما يتوقع حدوث������ه يف حقبة ترتاوح بني 

ن.  200 مليون اإىل 800 مليون �ش������نة بعد الآ

يعن������ي هذا اأن ما ن�ش������بته 82% اإىل 95% من 

ر�س قد كتب م�ش������بقاً.  تاريخ احلياة على الأ

وبعد فرتة احرتاق بطيء �ش������تجعل من �شورة 

»الحتبا�س احلراري« الراهنة مثالً ب�ش������يطاً 

فقط عما هو اآت، �ش������وف متطرنا ال�ش������م�س 

�ش������عاع؛ وعرب اآلف  بجرعات متزايدة من الإ

ر�س يف  ال�شنني، �ش������وف تتبخر حميطات الأ

ر�س اإىل �شخرة عقيمة.   الف�شاء وتتحول الأ

ق������ل ال�ش������يناريوهات  اإن هذه �ش������ورة لأ

ت�ش������اوؤماً. فعلم������اء الفلك يعلم������ون باأخطار 

كونية اأخرى كامنة يف الف�شاء، بع�شها مبيد 

خطار  للح�شارة متاماً. ينت�رص بع�س هذه الأ

ب�شعف عرب املجرة، مثل امل�شتعرات الفائقة 

أو  -تلك النجوم اجل�شيمة الهرمة واملتفجرة- ا

أ�شعة غاما، وهما ظاهرتان تر�شالن  انبعاثات ا

�ش������عاع املبيد  جرع������ات عالية الطاقة من الإ
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للحي������اة يف مناطق جوارهم������ا. لكن اخلطر 

عظم بكثري ياأتي من اأج�شام اأ�شغر  كرب والأ الأ

حجماً واأقل طاقة واأقرب مكاناً اإىل نظامنا 

ال�شم�شي ويف داخله- يتمثل بتلك الكويكبات 

ر�س حول ال�شم�س.  وال�شخور العابرة ملدار الأ

ت�شبح هذه ال�شخور يف مدارات ميكن لها اأن 

ر�س، وهو ما ميثل  توؤدي اإىل ا�شطدامها بالأ

هله������ا. ومع اأن مثل هذه  خرباً بالغ ال�ش������وء لأ

حداث ه������و مكن احلدوث )اإن مل يحرف  الأ

م�شار الكويكبات با�شتخدام التقانات القادرة 

على ذلك(، اإل اأن فر�س هذه ال�شطدامات 

ه������ي بعيدة. ولذا فلي�������س علينا التفجع على 

أو قريباً. ر�س حالياً ا م�شري الأ

تاريخ من اأ�رَار علم الفلك

تنتظم اأ�رصار الكون احلالية يف خط ن�شب 

أنها تقبل تف�ش������رياً  طويل لظواه������ر ل يبدو ا

لها؛ وهي اأ�رصار ت�ش������اءل ب�ش������اأنها الناظرون 

اإىل ال�ش������ماء منذ اأن تطلع������وا اإليها اأول مرة. 

وطوال اآلف ال�ش������نني املا�ش������ية، وقبل تطور 

العلم كعملية بح������ث وتفكري وجتريب، ظلت 

جابة.  أ�شا�شية وع�شية على الإ �شئلة ا هذه الأ

فه������ل تكون نقاط ال�ش������وء التي توم�س هذه 

والتي ندعوها جنوماً هي نوافذ تو�ش������ل اإىل 

آلهة تتحرك  ال�ش������ماء، وه������ل الكواكب ه������ي ا

مبح�������س اإرادته������ا؟ ط������وال معظ������م التاريخ 

جابات جم������رد اعتقادات  الب�������رصي، كانت الإ

آراء ثقافية فاقت ع������دد النجوم والكواكب  وا

التي ا�شتطاع النا�س روؤيتها.

مع نه�شة الفكر العلمي وثورة التقانة يف 

القرون القليلة ال�شابقة، متكن العلم من حل 

لغاز. ومع جم������يء القرن الع�رصين،  بع�س الأ

نحت علم������اء الفلك �ش������ورة دقيقة ن�ش������بياً 

�شا�ش������يات ومبادئ عمل الكواكب والنجوم.  لأ

لك������ن هوية، اأو طبيعة، املجرة، وما اإذا كانت 

تكّون الكون باأكمله اأم ل، كانت مو�شع ت�شاوؤل. 

اأدت ثالث خطوات اإىل تدقيق نظرات علماء 

الفلك لطبيعة الكون و�شلم امل�شافات الكونية 

ب�شكل كبري.

يف العام 1912، وجد في�ش������تو م. �شيلفر 

اأن الكثري من »ال�شدم اللولبية« كانت متاأثرة 

أنها تبتعد عن  بظاه������رة انزياح دوبل������ر- اأي ا

ر�س. بعد ذلك بعدة �ش������نوات، ا�ش������تنبط  الأ

هارلو �شيبلي طريقة ا�شتخدام جنوم متغرية 

بالقيفاوي������ات  تدع������ى   variable stars
cepheids لقيا�س امل�شافات الكونية. وبني 
عام������ي 1923 و 1929 متكن اإدوين هبل من 

ح������ل م�ش������األة املتغ������ريات القيفاوية يف جمرة 

أة امل�شل�ش������لة. اأظهر هب������ل اأن تلك املجرة  املرا

أي�ش������اً  كان������ت بعيدة عنا بقدر مهول، ومهد ا

لعالقة تنا�ش������بية بني �رصع������ة املجرة املبتعدة 

ر�س وم�ش������افتها عنها. و وجد العلماء  عن الأ

ماطة اللث������ام عن �رص امل�ش������افات  املفت������اح لإ
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الكوني������ة، وعرفوا فجاأة اأن ال�ش������دم اللولبية 

هي جزر من جنوم وغازات بعيدة جداً بدلً 

ع�شاء املحليني املقيمني  من اأن تكون من الأ

يف جوار جمرة درب التبانة.

ر�ش������اد الفلكية وحت�ش������ن  وم������ع تزايد الأ

تقانة املناظري واأجهزة الر�شد، فقد حت�شنت 

ت�ش������ورات علماء الفلك عن الكون اإىل درجة 

أ  ن اأن الكون قد بدا كبرية، يت�ش������ح معه������ا الآ

بانفج������ار عظيم اأطلق املادة لتندفع خارجاً- 

حت������ى لو مل يح������ط العلماء بكامل تفا�ش������يل 

ودقائ������ق ال�ش������ورة. وم������ع انهم������اك العلماء 

النظري������ني بعمل ي������زداد ن�ش������اطاً اإىل جانب 

ر�ش������اد امليدانية، فاإن  زمالئهم القائمني بالأ

ال�ش������باق اإىل جمع دقائق فيزياء الفلك وعلم 

الكوني������ات يف روؤية واحدة كبرية اإىل اأ�ش������ل 

وتط������ور الكون ق������د احتدم؛ ف������كان اأن جاء 

الكث������ري من الكت�ش������افات املهمة يف الع�رصين 

�شنة املا�شية.

وعلى �ش������بيل املثال، �ش������هد العام 1992 

ثالث اكت�شافات كبرية يف حقول خمتلفة من 

 COBE علم الفلك: فبا�ش������تخدام م�ش������بار

اكت�ش������ف علماء فلك تباينات يف بنية اإ�شعاع 

اخللفية الكونية- الذي هو �شدى النفجار 

العظي������م. تقدم هذه التموجات، التي ك�رصت 

جتان�ش������ية بنية الزمكان، لقط������ة عن الكون 

عندما كان عمره 380 األف �شنة، وهي رمبا 

متث������ل النوى الت������ي تكتلت حوله������ا املادة اإىل 

جمرات وجنوم بعد النفج������ار العظيم بعدة 

مئات من ماليني ال�شنني.

ويف العام ذاته، اكت�ش������ف الفلكيون كوكباً 

خارج النظام ال�شم�ش������ي. واكت�شف الك�شاندر 

فولزك������زان »م������ن جامعة ولية ب������ن« نظاماً 

كواكبياً يدور ح������ول النجم النبا�س اللحظي 

الدور PSR 1257+12 يف جمموعة العذراء 

 .Constellation Virgo النجمي������ة 

وبعد ذلك بثالث �ش������نوات اكت�شف الفلكيون 

وىل التي تدور حول جنوم اأخرى  الكواكب الأ

ن فمثل هذه  بعيدة �ش������بيهة بال�شم�س. اأما الآ

املنظومات تعد باملئات.

ويف نظامنا ال�شم�ش������ي، اكت�ش������ف ديفيد 

جيوي������ت وجني لوو »م������ن جامع������ة هاواي« 

ن بحزام  وىل يف ما يدع������ى الآ ج�ش������ام الأ الأ

كوي������رب، والذي هو جتمع افرتا�ش������ي �ش������ابق 

لكويكبات �ش������غرية احلجم ن�شبياً اأو مذنبات 

توج������د وراء مدار كوك������ب نبت������ون. ويعتقد 

قل من هذه  ألفاً على الأ ن اأن 70 ا الفلكيون الآ

ج�شام ت�شبح يف اجلزء اخلارجي املتجمد  الأ

من النظام ال�شم�شي.

اأما يف عق������د الثمانيني������ات، فقد متكن 

ر�ش������ية  لغاز الأ العلماء من فك اأحد اأقدم الأ

أ�شكالها احلية  أ�شهر ا الذي يتعلق بواحد من ا

واأكرثها تناولً- وهو انقرا�س الدينا�شورات. 
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فق������د تع������اون علم������اء اجليولوجي������ا وعلماء 

أثر ندبة ناجت  الكواك������ب والفلك لك�ش������ف اأن ا

عن ا�ش������طدام حتت �شطحي يف �شبه جزيرة 

يوكاتان اإمنا كان نتيجة ملا يدعى با�شطدام 

K-T، وه������و ذلك ال�ش������طدام ال������ذي اأفنى 

الدينا�ش������ورات عن������د نهاية حقب������ة الع�رص 

الطبا�شريي قبل نحو 65 مليون �شنة. 

ألغاز فلكية وكونية واأر�ش������ية مثل  اإن فك ا

هذه مل يرث فقط املعارف العلمية الب�رصية، بل 

أي�شاً ب�ش������عفنا وهواننا اأمام نزوات  يذكرنا ا

الكون وجموحه.

امل�شافة املواكبة comoving distance: هي م�شافة ج�شم كوين ما يف الوقت احلايل.  -1

أثناء  �شعاع ا أنواع من الإ �ش������عاعية( radioactive elements: عنا�رص تطلق عدة ا أو الإ العنا�رص امل�ش������عة )ا  -2

عملية التحول الذاتي لنظائرها )اإىل نوكاليدات(. مثال: اليورانيوم والثوريوم والراديوم.

أثناء النفجار  آك�ش������يون Axion: ج�ش������يم عن�رصي افرتا�ش������ي، ذو كتلة �ش������ئيلة جداً، تخلق بكميات وافرة ا ا  -3

أنه يدخل يف تركيب املادة ال�شوداء. العظيم، ويفرت�س ا

أثناء النفجار العظيم بكميات كبرية.  أ�شا�شي، قرين للفوتون، تخلق ا فوتينو  photino: ج�ش������يم افرتا�ش������ي ا  -4

أنه يدخل يف بنية املادة الكونية ال�شوداء. تفرت�س بع�س النظريات ا

احلقول البعيدة )اأو حقل هبل البعيد( Hubble Deep Field )HDF(: املنطقة التي �ش������ورها منظار   -5

كرب النجمية  جرام الكونية �ش������من جمموعة الدب الأ هبل الف�ش������ائي يف العام 1995، وهي جمموعة من الأ

Ursa Major، وتنت�رص على م�شافة 2.5 دقيقة قو�شية. ويق�شد بها اأي�شاً �شور ملناطق اأخرى ماثلة.
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وه�������������������������������������������������������ذِه َق����������������������������َط����������������������������رات����������������������������ي..

وُك�������������������������������������������������نَّ َق�����������������������������ْب�����������������������������ُل ������������س�����������ي�����������وال

ه����������������������������������دِه����������������������������������ُد ال��������������ع��������������م��������������ر ف�������ي�������ه�������ا اأُ

ُم����������������������������������������������������������������������������دُّ ظ�������������������ل�������������������ي ق����������ل����������ي����������ا اأَ

اأُح���������������������������������������������������������������������������������������������اِوُر امل��������������ت��������������ن��������������ّب��������������ي

اأرت����������������������������������������������������������������������دُّ ع��������������������ن��������������������ه ك����������ل����������ي����������ا

❁❁

ò
�ساعر العروبة الكبري.

العمل الفني: الفنانة وفاء كريدي. 

❁
�سليمان العي�سى

َهــــــْدَهــــــدة
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َهــــــْدَهــــــدة

ل�����������ق�����������د ع�����������������������ص�����������اين َي���������������������������راٌع

َغ����������������������������َزا ب�������������������َي امل�������������ص������ت������ح������ي������ا

، مل��������ل��������م��������ُت ُج��������رح��������ي ������������ص�����������َك�����������تُّ

مت����������ت����������م����������ُت: ��������������ص�������������رًا ج�����م�����ي�����ا

ن�����ب�����������ضٌ ال��������������ِع��������������ْرِق  يف  م����������������������اداَم 

ف������������ل������������ن اأك������������������������������������������وَن ب������خ������ي������ا

ي��������������اج��������������م��������������رًة َح��������َم��������ل��������ْت��������ن��������ي

ر�����������ص����������وال ال��������ن�����������������ص��������ي��������د  اإىل 

وع�������ا��������ص�������ت واُل  ال��������������������������������������زَّ زال 

ت������������زوال اأَن  ت���������������ص�������ت�������ِط�������ْع  مل 

❁     ❁    ❁

َوراَءك!

اقِذْف وراءَك

كلَّ اأَقنعِة الدجى

تيكا وامالأْ باأنفا�ِص ال�سحى ِرَئَ

َتهى هذا الوجوُد يظلُّ حلوًا ُي�سْ

ما داَم اأغنيًة على

َفتيكا �سَ

❁     ❁    ❁

َبياْن   

قال اأحُد �سعرائنا الكبار:

اخلالداِن، ول اأقول ال�سم�ص 

�سعري والزماُن
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تزوُل اأنَت واأنا

يا �ساعري كاأي فان

واخلالدان ال�سم�ُص والزمان

باقيان...

النفحُة احللوة هذي

ْل تكْن �سوى بياْن 

❁     ❁    ❁

ُغرور

ْحِرِه �سيفِقُد اخِل�سمُّ من �سِ

اإن قاَل:

اإين الزاِفُر ال�ساِحُر

ويفِقُد ال�سباُح من نوِرِه

اإن قال:

اإين امل�رَُق الباِهُر

وتفِقُد الوردُة من ِعطرها

اإذا تعاىل َعْرُفها العاِطُر

عَى ما اأجمَل الدنيا بال ُمدَّ

ُه �ساِعُر َو�َص يومًا نف�سَ َو�سْ

¥µ
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بني قلب و�سحابه !

قال يل بعد انتظار:

بني قلبي وال�سحابه 

يتخّفـى منذ اأن جئت اإىل الدنيا 

وحاولت ابتداء الطريان 

هكذا حا�رصين منذ الطفولة

منذ بدء البحث عن معنى الوجود 

منذ حاولت اكت�ساف النار 

❁❁

ò
�ساعر �سوري.

العمل الفني: الفنان وليد احل�سيني.

❁
اد كحـــــل فــــــ�ؤ

بني قلب و�سحابه !
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واخلطو وت�ساآل املكان 

منذ قاربت الرجولة

وتوقدت على كوكب روحي 

ون�سوج اجل�سد البازغ كال�سم�س 

         على كل انبجا�س وجديله 

زهار  وابتهاج النف�س بالأ

�سعار                والأ

والرك�س وراء احليوانات النزيله 

وانتظار احللم القادم 

من خلف جبال الهم 

          والقهر الطويله 

ى 
ّ
فاإلم �سوف يبقى يتخفـ

بني قلبي وال�سحابه ؟ 

كلما حاولت �سطراً 

اأطلق النار على طري الكتابه ...! 

❁    ❁    ❁

هكذا قا�سمني عمري 

             وحربي 

             ودمائي 

             وامتداد الطرقات 

�ساترا خنجره القاطر بال�سعر وبال�سدو 

          وبوح احل�رشجاْت 

 
ّ
ى مثل جني غبي

ّ
يتخفـ

يف تفا�سيل اللغاْت 

أتقراه  كيف يل اأن ا

فال اأجعله يطبق كالوح�س 

آْت ؟            على ما هو ا

ليتني اأدركه يوماً 

على �شاطىء نب�شي يف الق�شيده 

         اأو طريقي 

أ و جراحي                 ا

غنياْت                     اأو ف�شاء الأ

أو اأرى ظله  ا

ل�شتنجدت دوماً بجنوين 

وتوقدت اإىل اآخر حريات 

دفء النور 

                  يف زهر 

                        الغ�شون ... 

❁    ❁    ❁

 يف الظل : 
ّ
ثم نادى ذلك املخفي

أ�شتطيع  الهم�س يوما  ترى هل  ا

اإنني دوما اأراك ؟

أ�شعر باخلنجر  فاأنا ا

          والطلقة 

          والقب�شة 

          والت�شطيب ... 

يف كل �شهيق وزفري 

بني اأر�شي وُعالك ! 

وملاذا دائماً تقب�س خطوي 

دون اأن اأعرف 
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بني قلب و�سحابه !

يف اأي اجتاهات خطاك ؟ 

آه كم يوؤملني هذا املدى  ا

ت�شكنه يف كل وقت 

قاب�شاً حلظة اإزهاري 

فالت  ول تخرجني معجزةُ الإ

من ظلم قيود 

أيامي يداك  حبكتها حول ا

ى 
ّ
فاإلم �شوف تبقى تتخف�

بني قلبي وال�شحابه 

كلما حاولت اأن اأكتب 

أو اأفعل �شيئاً             ا

تطلق النار على روحي 

وترميني على اأر�س

         بال نهر وغابه ...؟! 

❁    ❁    ❁

بح ب�شيء

أوا�شي ما تبقى  كي ا

بدّيه  من عذاب الأ

مبجاز فوق ما يح�شده القتل 

وقلب كلما اأطلق طرياً 

جعل الدنيا قوّيه 

و�شعودٍ  مده�س مِ البهجة 

اإذ تنطلق النف�س 

كما ترغب يف كل اجتاه 

اإن هذا وحده 

يطلق �شم�س العبقريه 

بح ولو يوماً 

اأكن م�شتيقظاً يف كل حرف 

ورفيف .. و�شهيق .. ومتاه 

وانبعاثات ندّيه 

آه كم ي�شعب اأن اأعرف  ا

أو اإله  أو زمان ا يف اأي مكان ا

تتخفى 

أيها القادم  ا
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 من كل      

الطقو�س الهمجيه !

ولهذا دائماً ت�شقط زهر الكلمات 

كفرا�س فوق نار �رصمديه 

فاإلم �شوف تبقى تتخفى 

يف فوؤاد يت�شامى 

اأو وجود مل يزل يغرق

       يف بحر جمود 

زمان  يب�شت اأمواجه من غابر الأ

      وانهالت عليه القبليه 

أ�شجاره  أو وداد �شنقوا ا ا

منذ بدايات الرموز الوثنيه 

كلما حاولت اأن اأف�شح ظلماً 

تطلق ال�شمت على روحي 

فال يعلن بوحي بوحه 

اإل مبا يف�شح اإرهابك

   من حجم ف�شاء لذبابه..!

❁    ❁    ❁

قال يل بعد انتظار:

بني قلبي والكتابه 

مل اأزل اأبحث عّمن 

يقتل الروح 

لهذا �شرتاين يا �شديقي 

مطار دائماً اأحيا مع الأ

زهار               والأ

              والطري

طفال             وما يبدعه الأ

عالم...               والع�شاق والأ

أبعد عني  كي ا

طوطماً ياأخذين نحو الكاآبه 

فاأنا اأوقن اأن النور اآت 

ولهذا 

مل اأزل اأزرع 

         بني النا�س 

              قلبي 

حتت اأمطار �شحاب�ه ....

¥µ
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»الفـار�س«

أنا من اقتحمت تلك ال�صحراء.. �صحراء  مل اأكن تائهة.. مل اأكن �ص������ائعة.. بل ا

فق. مكان خرايف ال يقف يف وجه ات�ص������اعه �صيء..  �صا�ص������عة متتد حتى حدود االأ

ولي�س فيه اأكرث من قبة ال�ص������ماء �ص������افية الزرقة.. وحبات من رمال متناهية يف 

�صفار اإىل جانب 
أ بواحدة وال تنتهي عند مليارات االأ ال�صغر ونعومة امللم�س تبدا

الرقم )واحد(.

❁❁

ò
اأديبة وناقدة �سورية.

العمل الفني: الفنان وفاء كريدي.

❁

لينا كيالين

»الفـار�س«
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أك������ر من كائن  أنا؟.. ل�س������ت � أن������ا.. َمْن � و�

متحرك �س������غري فوق �سطح �سا�سع ال تبني له 

حدود.. �أر�ض منب�س������طة بلون �لذهب ووهج 

�ل�س������م�ض..خالية �إال من بع�ض كثبان �لرمال 

�لت������ي تت�س������امق يف نهو�ض مربر ف������وق باقي 

�لرم������ال �لناعمة وهي ت�س������كل منظر�ً بديعاً 

عرتف  �أخاذ�ً لكنه ال ي�س������نع �رس�باً.. �إذن فلأ

أنني فوق �أر�ض �أكر و�قعية من �أن يت�س������كل  �

�ل�رس�ب فوقها.. �أر�ض حقيقية ال مكان فيها 

وهام. أو �الأ خلد�ع �لب�رس �

أم������ا م������ن كائن ح������ي �آخر هنا  ولك������ن.. �

غريي؟.. ال.. البد �أن هناك حياًة ت�س������ج يف 

أ�سعر بها..  أو � أر�ها � أنني ال � رجاء �إال �
هذه �الأ

فما من مكان فوق هذ� �لكوكب �ل�س������عيد �أو 

�لتعي�ض �إال وفيه حياة من نوع ما.

�سطورية هذه..  و�أوغل يف �س������حر�ئي �الأ

�أمتنى �أن �أعر على وجود �آخر يتحرك مثلي 

ع������د� تلك �لرمال �لتي �أخذت ت�س������ابقني يف 

ت�س������كيلت لها تنبثق �أمام������ي فجاأة لتختفي 

أنها حتاول  أو � أي�س������اً وكاأنها تد�عبني، � فجاأة �

��سرت�س������ائي للبقاء هنا بينما هي جتتذبني 

�إىل مناط������ق �أكر عمقاً.. ت�س������حبني ور�ءها 

وكاأنها تلهو معي فاأ�س������بقها حينا،ً وت�سبقني 

�أحياناً.

عندما �أرهقتني �أ�س������و�ء �ملدينة �لكبرية 

�لتي كنت �أعي�������ض فيها قالو� يل: �ذهبي �إىل 

تلك البقعة البعيدة.. اأعيدي اكت�شافها فمنذ 

أزم������ان واأزمان مل يعد يوؤوي اإليها اأحد.. اإنها  ا

أ�شقطوها  اأر�س من�شية.. هجرها النا�س.. وا

من كت������ب تاريخهم. يقولون اإنها اأ�ش������بحت 

طياف ولي�س فيها اأكرث من  اأر�ش������اً للجان والأ

الرمال. قالوا يل: اأعيدي اكت�ش������اف ذاتك.. 

أو  جابات.. ا وانتظري حتى تعرثي على كل الإ

تعرثي على ال�شالم. 

يزداد ح�ش������ور املكان كثاف������ة وهو يلفني 

م������ن كل جان������ب.. ويبهت �ش������وء النهار وهو 

أو ت�شلل الليل.. فاأعرث  ميهد ل�ش������طوع القمر ا

على الوح�ش������ة والوحدة يف عامل متحول بني 

�شوء وظالم.. وليل ونهار.. ماذا اأفعل؟ واأين 

أ�شئلة  اأذهب؟ بل ما هو مربر وجودي هنا؟.. ا

حتا�������رصين من كل اجتاه ف������ال اأعرف يل اأي 

اجتاه.

أريد اأن اأعود من حيث  ل.. رغم هذا ل ا

أتيت.. �ش������حيح اأن عاملي ال������ذي جئت منه  ا

�شوات اإىل حد ال�شخب  �شواء والأ ميوج بالأ

بينما هنا ال�ش������كون تام وكامل ل ينفتح على 

اأي �ش������وت حتى للريح الت������ي تتنقل من دون 

هم�س وكاأنها تقد�س ال�شمت فال جترتحه.

مدينتي.. جميل������ة واآ�رصة.. تتفتح كزهرة 

لوت�س على �ش������فاف نه������ر عظيم خالد على 

زمان.. كان.. وظل.. و�شيبقى متدفقاً  مر الأ

أ�ش������تطيع  اإىل اأن تتوقف الدهور.. ولكني ل ا
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»الفـار�س«

اأن اأعود اإليها قبل اأن اأقب�س 

�شئلتي.  على اأجوبة لأ

ورمبا  ب�ش������يطة..  أ�شئلة  ا

وقعت يف ال�ش������ذاجة.. لكن 

العثور عل������ى جواب عري�س 

خر  له������ا رمب������ا يقع ه������و الآ

امل�ش������تحيل. هل  دائ������رة  يف 

أنني اأبحث يف هذه  ت�شدقون ا

طراف  ال�شحراء مرتامية الأ

عن جواب ل�ش������وؤال ب�ش������يط 

أين يختبئ النقاء يف  ب�شيط: ا

هذه املدينة وهي تغيب وراء 

تلوث  التلوث؟..  من  �شحابة 

الهواء واملاء  اأ�ش������بح يطارد 

أي�شاً! وال�شجر.. والنفو�س ا

ن يعيد اكت�ش������اف  هل من فار�س يتطوع لأ

أنا�ش������ها  حاراتها واأزقتها فيتماهى مع وجوه ا

 اأو 
ٍ
الذين ت�شحبهم دوائر اأقدارهم يف ت�شادم

ألقي باأ�شئلتي  أنا ا أ�شد �شذاجتي وا تالٍق؟.. ما ا

يف اأر�س حترقها �ش������م�س النهار.. ول يطفئ 

لهيبها ندى ال�شباح.

اأظنني �شاأعود.. من دون العثور على اأي 

قدار  خرين يف دوائر الأ غيب مع الآ �شيء.. لأ

أنتظر حتى  أل������ن ا أو دوائ������ر ال�ش������وؤال. ولكن ا ا

تكتمل اإ�رصاقة هذا اليوم اجلديد؟ 

أن������ا اأملح من  أت�ش������مر يف مكاين فجاأة وا وا

بعيد �شبحاً يتحرك باجتاهي.. فينب�س قلبي 

رهبة وفرحاً باآن معاً.. فاحلياة اإذن موجودة 

أنهم قالوا يل باأنها  أتذك������ر ا يف هذا املكان. وا

اأر�س من�ش������ية مزروعة باجل������ان.. فاأجفل.. 

أتراجع خط������وات اإىل ال������وراء كمن يحاول  وا

الهرب من مفاجاأة ليريدها.

أيتها النجمة.. هل �شقطتمِ من  أنتمِ ا � َمْن ا

ر�س؟ أم نبتِّ من روح هذه الأ ال�شماء.. ا

جاءين �ش������وؤاله مباغتاً وه������و ينبع اأمامي 

أتوقع.. فاألوذ ب�ش������مت املفاجاأة  كم������ا مل اأكن ا
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أنا ا�شتغرب وجود هذا الفار�س املهيب فوق  وا

جواده.. واملكان مقفر من �شواه.

أتيت؟..  أين ا أن������َت؟ ومن ا أنَت.. َمْن ا � ب������ل ا

أي������ام طوال جل������ت يف هذه ال�ش������حراء وما  ا

التقي������ت فيها نب�س حياة.. فكيف اإذن تنبثق 

أنا اأملح �شبحك من بعيد؟! هكذا اأمامي وا

 وتدوي �شحكته من وراء ابت�شامة م�رصقة 

أّول خيوط ال�شم�س: تتزامن مع اإ�رصاقة ا

أمل يحّدث������ك اأحد عن������ي؟.. اأو جاء على  � ا

و�شفي؟

واأجيب برباءة:

� ل.. قال������وا يل اإن النا�������س هجروا هذه 

البقعة ون�شوها منذ دهور.

يرتج������ل عن ج������واده الذي تركه �ش������ائباً، 

ويتق������دم نحوي وهو يب�ش������ط كفاً تدعو يدي 

أتبع �شاحبها.  أو اأن ا ن ت�شقط فيها، ا لأ

أي������ن تراه  أتلف������ت ف������ال اأرى ج������واده.. ا  ا

�شيختفي وامل�شهد ينب�ش������ط اأمامنا كاماًل؟.. 

ر�س وابتلعته؟.. وكيف �شاأتبع  هل ان�شقت الأ

هذا الفار�س الغريب يف هذه القفار؟.. واإىل 

أكاد ل اأملح اأي معلم نخطو  أين �شي�شل بي؟ ا ا

باجتاهه!!

مل تعد ال�ش������حراء هي التي تلفني من كل 

ناحية واإمنا غرابة املوقف ذاته.

 وفج������اأة.. وهكذا م������ن دون مقدمات.. 

اأجد نف�ش������ي مع الفار�س، وعلى بعد ب�ش������عة 

خطوات من مكان لقائنا، يف مواجهة مدينة 

ت�ش������عد من اأعماق رمال ال�شحراء.. م�شهد 

لي�س باملاألوف.. واأمر لي�س باملعقول.

� ه������ذه ال�ش������حراء واإن بدت من�ش������ية.. 

أنه������ا م������ا تزال حتت�ش������ن يف  وخالي������ة.. اإل ا

اأعماقها هذه املدينة العامرة.. انظري اإليها 

كيف تربق وهي ت�ش������تحم بوهج ال�ش������م�س.. 

انظري اإليها كي������ف تنبت من رحم الرمال.. 

أ  اإنها املدينة التي ت�رصق مع كل �ش������م�س وتهدا

مع كل ليل.

 اإجابة �رصيعة ل تخلو من الغمو�س قالها 

الفار�س بثقة جعلتني اأحّول نظراتي املت�شائلة 

أيها  أنَت ا أنَت.. َمْن ا باجتاه������ه، وكمن يقول: وا

الفار�س الذي تقف اأمامي مثل رمح؟!

أنا..  أما ا � ا

أ�شاأل بلهفة: وا

أنَت؟ � اأجل.. َمْن ا

أن������ا فار�������س هذه املدين������ة.. وحامل كل  � ا

مفاتيحها واأ�رصارها.

تربق عيناي بانبهار في�شيف:

أ�ش������ئلتك؟!.. كثريون  � هل جئتمِ حتملني ا

أنتمِ  غريك فعلوا.. ولكنهم مل ي�شلوا اإىل حيث ا

ن. الآ

 ينعقد ل�ش������اين رهبة وطمعاً يف اأن اأعود 

بجعبة حتمل اجلواب دون ال�شوؤال، فيباغتني 

بدفع������ة قوية من ي������ده واإذا كالن������ا يف قلب 
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املدينة.. وما اإن تقع عيني على تفا�ش������يلها 

حتى اأقول:

� ه������ذه مدينة منظمة كم������ا تبدو.. وهي 

ر�س وقد نظموا  تذّكرين باأقدم مدينة على الأ

أق�ش������ام خم�ش�ش������ة لها.. انظر  كل مهنها يف ا

فهذا زقاق للر�ش������وم واللوحات.. وهذه حارة 

تزخر بكتب قدمية.. وهذا �ش������ارع ارت�شف 

بالكتب احلديثة.. وهناك بناء ي�ش������م مئات 

دوات.. ا�شتغرب هذا كله!! لت والأ الآ

أنا  � ل ت�ش������تغربي.. فهذه هي الأجماد.. وا

حار�شها وَمْن يقوم على رعايتها.

أ�ش������تذكر كلم������ات اآخر من  أنا ا أ�ش������األه وا وا

أبواب املدينة التي جئت منها: تركتهم على ا

� لبد اأنك.. املاجد.. ماجد.. اأجل.. اإنك 

هو.. لقد حدثوين عنك.. 

ي�شحك ويقول:

� وقالوا لك اإنني اأ�شنع احلروف واأ�شوغ 

منها الكلمات.. بل قالوا لك اإنني اأملك كتب 

التاريخ افتحها واأطويها.. واأخرج من جوفها 

تاريخاً جديداً.

 هذا املاجد:
ّ
اأقول بعد اأن ا�شتحوذ علي

أي�ش������اً  � هذا �ش������حيح.. ولكنهم قالوا يل ا

كالماً اآخر كثرياً عنك.

ن ما يق������ال.. املهم اأن تعودي  � ل يهم الآ

بجواب لكل �شوؤال.

أ�شاأل بالتوق اإىل املعرفة: وا

� وكيف ال�شبيل اإىل هذا؟

فيجيبني:

أتنقل بني الزوايا  أنا ا � اتبعي خطوات������ي وا

أو تاأخذك اإىل  رجاء وهي التي �ش������تدلك ا والأ

حيث الرجاء.

أتبع  أنا ا  وبعد اأن توغل������ت يف املدينة.. وا

جابات  أمللم بدايات الإ املاجد الفار�س رحت ا

ع������ن بع�س الت�ش������اوؤلت.. فالعراقة موجودة 

هنا يف هذا املكان.. والتاريخ النا�ش������ع يقبع 

هن������اك يف تلك الزاوية.. و�ش������واهد الأجماد 

أ�شوار املدينة.. واملخرتعات  تقف قريباً من ا

والكت�شافات ت�شطف فوق اأرفف عري�شة.. 

وهن������ا.. وهن������اك.. ويف كل زاوي������ة جواب.. 

أنها تعيد الكت�ش������اف..  اأجوب������ة كث������رية اأظن ا

أبواب التلوث يف  وتعطي مفاتيح تغلق دونها ا

العقول كما يف ال�شلوك.

فرح������ة كن������ت �ش������اأعود.. لك������ن الفار�س 

ا�ش������توقفني.. فم������ا اأحمله يف رحل������ة العودة 

أ�شتطيع العودة به ما مل تباركه  كاإرث ثقيل لن ا

يد )ماجد(.. قال يل:

� اتبعيني من جديد.. و�شوف اأخطف لك 

طيفاً م������ن كل لون.. وكلمة م������ن كل كتاب.. 

أثر.. عند ذل������ك لن تعود  وَمعلم������اً م������ن كل ا

جعبتك ثقيلة.. و�ش������وف ت�ش������تطيعني حملها 

فتنطلقني بها خفيفة.

أتب������ع خطواته بينما   وافقت������ه.. واأخذت ا
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انطلق ه������و خفيفاً واثقاً ومتح������رراً. خطوة 

أتبعه.. واإذا به ينحرف  يف اإثر خطوة كن������ت ا

أ�ش������تطيع  أنا ل ا تارة مييناً واأخرى �ش������مالً، وا

أراه تارة  مواكبته.. وب�رصعة كبرية اأ�ش������بحت ا

هنا واأخرى هناك.

وا�رصخ به:

أيه������ا الفار�س ماذا تفعل؟..  � يا ماجد.. ا

مل������اذا تقلّب اخلطى وتغري الجتاهات.. ملاذا 

تعبث معي.. اأين وعود الفر�شان؟ لقد جئتك 

أبح������ث عن فار�������س.. فما الذي  م������ن عاملي ا

ن؟ تفعله الآ

ويعل������و �ش������وتي يف اأرج������اء ال�ش������حراء، 

وي�ش������طرب )ماج������د( يف خطوات������ه، ويكاد 

اأن يتع������رث، واحل������رية والده�ش������ة تاأخذين يف 

متابعته.

يا للخيبة اإذن.. لقد تبدل الفر�شان.. لي�س 

أ�شئلة جديدة هنا..  يل بعد هذا اإل اأن اأترك ا

أتيت فاأه������ادن التلوث..  أع������ود من حي������ث ا وا

أ�ش������ئلة لي�س لها من  واأعتاد على م�ش������احبة ا

جواب.

لكن �ش������وتاً قوياً كالرعد خرج من حتت 

ر�������س.. باغتني بج������واب كان يطغى على  الأ

�ش������ئلة: الفار�س مل يزل فار�شاً.. وماجد  كل الأ

ليغ������ادر الأجماد.. لكنه م������اذا يفعل اإذا كان 

ي�شري فوق اأر�س متحركة؟؟!!.

¥µ
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يتثاءب الكاتب »�س«. يتمّطى. يق�ضي �ضاعات م�ضنية باحثاً عن مو�ضوعات 

������ة ق�ض������رة. فكرة ملقالة ذاتّية.. يوغ������ل اأكرث ليقتن�س رموزاً  الئقة، عنواناً لق�ضّ

�ض������ياء الدقيق������ة التي تنب�س بها �رشايينه.. حا�ّض������ته  �ض������اّجة باحلركة، تليق باالأ

ال�ّضاد�ض������ة ت�ض������بح عميقاً يف كل االجتاهات، يف مطاردة الهثة جلزئيات واقعه 

أبداً رهن متابعة �ض������قية، فيما يكون عقله واإدراكه يفتِّت  اليومي. مطاردة تظّل ا

❁❁

ò
اأديب وقا�ص �سوري.

العمل الفني: الفنان عماد ك�سحوت.

❁

ا�سكندر نعمة

مفارقـــــــــات
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الكلمات ويرتِّبها، يف حماولة �ساخنة لتدبيج 

أو املجالت.  ن�ّص يخرتق به �سفحات الكتب ا

يظل يكتوي بوهج ا�سطياد حاالت الّده�سة. 

يحنو عليها، يتماه������ى معها. ثّم يقذفها اإىل 

أنه ي�سرتيح.. غربال الّذاكرة.. يوهم نف�سه ا

تتال�سى �ساعات نهاره متقلباً على جمار 

الغربلة يوغل اأكرث يف دهاليز البحث يفرت�سه 

اللي������ل م������ن دون اأن ي������دري، يق������ذف به اإىل 

متاهات املقارن������ة، ينبلج الفجر على خيوط 

مطاردة ن�سو�سه وكلماته ورموزه كعا�سق من 

طرف واحد.. 

الكاتب »�ص« يتثاءب، يتمّطى على اأجنحة 

عباء.  حياة اأخرى.. �ساعات مثقلة بالهّم واالأ

مطاردة من نوع اآخر. ت�س������قط من ح�س������ابها 

������باح يحمل  بداع.. يف ال�سّ معيار احلّب واالإ

جتّهمه وخماوفه وحفنة من لريات ال ت�سمد 

حل�ساب الّزمن، ويق�سد ال�ّسوق مرتّدداً. ميالأ 

أكيا�سه خبزاً وخ�ساراً وجرائد يومّية. يعود  ا

اإىل البي������ت كما غادره م�س������ياً على قدميه.. 

تلفه �ساعات النهار الطويلة لتدخله يف عتمة 

م�س������اءات كاحلة.. يف نهاية كّل �سهر يق�سد 

خمرب الّتحليل، لي�س������تلم بياناً مذهاًل بنب�ص 

دم������ه واعتكار بوله، وازدياد الن�س������ب املوؤذية 

يف مكّوناته.. تغيب عنه حوا�ّسه التي تطارد 

فكار والكلمات والّرموز، يتقوقع  جزئّيات االأ

يف ح�س������اب مع الذات، منتظراً مالك البيت 

يطرق بابه مطالباً بكّل فظاظة باأجور املنزل 

ال�ّشهرية..

يتمطى الكاتب »�س«، يخرج قبيل الغروب 

م�ّش������طاً �ش������وارع املدين������ة. يلهو ب�ش������يجارة 

أنفا�ش������اً ظاملة. تتي������ه نظراته يف  يعّب منها ا

ن اأر�ش������فة  متابع������ة الفتي������ات اللوات������ي ميالأ

ارخة..  ال�ّش������وارع. عر�س مثري للمفاتن ال�شّ

ال�ش������يقة  والبلوزات«  اجلين������ز،  »بنطلونات 

الق�ش������رية تعّطر ف�ش������اء املدينة، تتزاحم مع 

اخلطوات القلقة لن�ش������اء �ش������احبات متعبات 

ر�ش������فة، ويزعجن ر�شاقة  يغت�شنب بالط الأ

اخلط������وات الهادئ������ة املطمئن������ة »لبنطلونات 

اجلين������ز«.. يدلف الكاتب »�������س« اإىل مقهى 

 اعتاده منذ 
ّ
قريب. ولوج املقهى طق�س يومي

زم������ن بعيد. يهرب من وطاأة متابعة جزئّيات 

يومه وحياته يجل�س قرب زجاج املقهى املطّل 

على ال�ّشارع. يقّرب كر�شّيه ويلت�شق بالّزجاج 

اأكرث، ي�شت�شلم ملراقبة الفتيات ال�ّشابات وهّن 

ر�شفة،  غرية بالط الأ يالم�شن باأقدامهّن ال�شّ

يق�شمن بهدوء قطع ال�ّشوكول، ومي�شم�شن 

قرون املثلج������ات بحذر �ش������ديد، لئال تندلق 

وت�شيء »للمكياج« اجلميل الذي ينري الوجوه 

وال�ّشفاه..

ينّبهه �ش������جيج املقه������ى. يتلّم�س وحدته. 

آب������ة. يح�س ثقل اللعاب املتخرث يف  يتلّمظ بكا

حلقه. يعود عن متابعة حركة ال�ّش������ارع. تلّح 



249 العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد  570    اآذار  2011 

مفارقـــــــــات

عليه وحدته و�شمته. يغم�س عينيه، 

يرتاءى له نا�شك بوذي يوؤّدي طقو�س 

خر يفرت�س الوحدة..  اليوغا. ه������و الآ

يتاأمل ومي�شغ مرارته. تعود اإليه هلو�شة 

متابع������ة الرم������وز والكلم������ات، يغربل 

أّن احل�شارة  املو�شوعات.. �ش������يكتب ا

أة �ش������عارات  واحلداث������ة وحق������وق املرا

أة واأدخلتها م�شارب  ظاملة اأرهقت املرا

ال�شّياع.. تختلط روؤاه واأفكاره برثثرة 

تخرتق م�ش������امعه، تاأتيه م������ن طاولة 

قريبة، احت�شد حولها برتا�ّس غريب 

ن�ش������وة يقهقهن بال حرج، يرت�ش������فن 

الع�شري والكوكتيل باأناقة من يخ�شى 

على اإف�ش������اد »املكياج« اجلميل.. كن 

يتحّدثن ب�ش������غف وم�شاركة حاّدة، عن 

منتج كيماوّي تعر�ش������ه كّل م�شاء قناة 

ف�ش������ائية اأجنبية، ي�شاهم يف تخفيف 

أة وتخلّ�ش������ها من ال�ش������حوم  وزن املرا

الزائدة. اثنتان من الّن�شوة املحت�شدات حول 

الّطاولة القريبة كّن يهم�ش������ن باهتمام بالغ، 

اقرتب وجهاهما فيما ي�شبه العناق، ليغو�شا 

أم������واج حديث اآخر، تنب������ئ عنه عيونهّن  يف ا

الرّباقة وابت�شامتهّن الّرقيقة املذهلة.. 

وح������ده الكات������ب »�������س« يظ������ّل منفّياً مع 

جرائ������ده التي يحمل.. م�ش������ح اأرجاء املقهى 

بنظرات حاّدة مت�ش������ائلة، لعلّه يقتن�س ماّدة 

اإىل كّل  ������ة جدي������دة طريف������ة.. نظ������ر  لق�شّ

الّط������اولت القريبة والبعيدة. كلّها ت�ش������تجر 

يف �شحكات وابت�شامات وهم�شات و�شجيج 

يدي.. ق�ش������مه  واختالف بالّراأي وتلويح بالأ

 عن كّل �ش������يء؟! ل 
ّ
امل�ش������هد.. ملاذا هو منفي

.. اإنه �ش������ّياد �ش������ور، يرمي ب�شّنارته يف كّل 

الجتاهات وينتظر.. داخله اإح�شا�س خميف، 

وحده يكرب وي�ش������ري بعناء نحو ال�شيخوخة.. 
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النا�������س كلّهم من حوله يت�ش������ّبثون مبا يوحي 

باأنهم �شباب، ملت�شقون باحلياة اأكرث.. رجال 

ون�شاء يخفون عمرهم وعجزهم حتت �شتار 

�ش������باغ، واملالب�س  من املكي������اج واملراهم والأ

الق�شرية ال�ش������ّيقة.. ميار�شون لعبة ال�ّشباب 

ويت�شلحون بلكنة الّطفولة..

فيما كان الكاتب »�س« يغادر املقهى، وقد 

�شطرته تلك املفارقات العجيبة.. كان مي�شغ 

يف خبيئته اأحكاماً ل حدود لها، ويختزن يف 

خرون يغّطون  اأع�شابه �ش������وراً متداخلة.. الآ

تفا�شيل حياتهم با�شتعارات بّراقة طائ�شة.. 

������مت طوياًل من  أّما هو.. لّفه ال�شّ أّم������ا هو. ا ا

دون اأن ي�شل اإىل ف�شاء ي�شبح فيه.

 
ّ
عندم������ا لفظه املقهى عرب بابه الّزجاجي

العري�������س، وانزلقت قدماه تخّب على بالط 

ر�ش������فة. اأغم�س عينيه لئ������ال تفّر منهما  الأ

ور املتعاقبة، وراح يغُذ ال�ّشري باجّتاه بيته  ال�شّ

امل�شتاأجر البعيد..

¥µ
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اإنَّ احلديث يف الفكر العربي املعا�رض م�ساألة مهمة و�رضورية بل وحا�سمة 

مة وهو املعرب  نَّ هذا الفكر هو هم الأ
أ طالق. ذلك ا ول مبالغة يف ذلك على الإ

عن همها وهو يف الوقت ذاته اأي�ساً م�رضوعها امل�ستقبلي ومفتاح م�ستقبلها.

هذا الكالم بحد ذاته م�س������كلة ت�ستدعي كثرياً من وقفات البحث والتاأمل 

ي�س������اح وهذا ما ي�ستح�س������ن اأن نثريه واإن كنا ل نهدف اإىل تناوله  وال�رضح والإ

أبرز معامل فل�س������فة  نَّ م������ا نرنو اإليه يف ه������ذا البحث هو الوقوف عند ا
هن������ا لأ

اأديب وناقد �سوري.

العمل الفني: الفنان عماد ك�سحوت.

❁

ò

زكي جنيب حممود

والو�ضعية املنطقية

د. عزت �ل�سيد �أحمد

❁
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اأحد اأعالم الفك������ر العربي املعا�رص الدكتور 

زكي جنيب حممود الذي اأعلن نف�س������ه ممثاًل 

للو�سعية املنطقيَّة.

 بغ�������ضِّ النَّظ������ر عن املوقف من������ه اأو من 

و منهم������ا معاً ف������اإنَّ الدكتور زكي 
أ فل�س������فته ا

أبرز اأعالم الفكر العربي  جنيب حممود اأحد ا

يف الق������رن الع�رصين بامتياٍز وج������دارٍة، وقد 

������هرة بتميزه عن اأقرانه  ا�ستحقَّ املكانة وال�سُّ

يف فكره، وتفرده يف متثيل الفل�سفة الو�سعية 

املنطقيَّة يف الع������امل العربي ردحاً طوياًل من 

من، ناهيك فوق ذلك عما قدمه من روؤى  الزَّ

واأفكار كانت اإىل جانب ما �س������بق مثار نقا�ض 

وجداٍل كبريين، بل اأمام تطرفني متناق�سني 

يف الّتعام������ل معه، فمنهم من راأى فيه عالمًة 

م������ة وقيادتها  فارق������ًة خارقًة يف نه�س������ة الأ

اإىل امل�س������تقبلية، ومنهم من راأى فيه خ�سماً 

أنَُّه  للرتاث والهوي������ة والعروبة واإن كان يزعم ا

يدعو اإىل تطور العرب وتقدمهم.

ل������ن يجد الباح������ث كبري عن������اء من اأجل 

م لنا  الوق������وف على حمطات حيات������ه فقد قدَّ

�سريته �سبه مف�سلة يف ثالثة كتب هي: ق�سة 

نف�ض، وق�سة عقل، وح�س������اد ال�سنني الذي 

آخ������ر كتبه وقد �س������در قبل �س������نتني من  كان ا

وفاته، اأي يف عام 1412ه�/1991م.

ول������د زكي جنيب حمم������ود يف قرية ميت 

اخل������ويل، دكرن�������ض، الدقهلي������ة، م�رص يف 1 

�ش������باط/ فرباير 1905م، ووافت������ه املنية يف 

أيلول/  ول 1414ه� املوافق ل� 8 ا 12 ربي������ع الأ

�ش������بتمرب 1993م بعدما �شعف ب�رصه وا�شتد 

عليه َحتَّى منعه من القراءة والكتابة.

حمطات يف حياته

دبي  يف ع������ام 1926م التحق بالق�ش������م الأ

يف مدر�ش������ة املعلم������ني العلي������ا وتخ������رج عام 

أ بكتابة �شل�شلة  1930م. ويف عام 1933م بدا

م������ن املقالت ع������ن الفال�ش������فة املحدثني يف 

جملة الر�ش������الة. وعمل يف التدري�س مبدار�س 

التعلي������م العام. واتفق ل������ه اأن التقى يف عام 

1934م باأحمد اأمني وعر�س عليه امل�ش������اركة 

يف اإ�شدار �شل�شلة كتب تعر�س تاريخ الفل�شفة 

دب باأ�ش������لوب وا�ش������ح �شهل يتقبله  وتاريخ الأ

املثق������ف العام، وكان������ت نتيجة التع������اون اأن 

اأ�ش������در زكي جنيب حممود اأول كتاب له يف 

عام 1935م وهو ق�ش������ة الفل�شفة اليونانية، 

ويف الع������ام الذي تاله �ش������در الكتاب الثاين 

أين، ثُمَّ بعد  ق�شة الفل�ش������فة احلديثة من جزا

دب يف العامل يف  �شنوات �شدر كتاب ق�شة الأ

أربعة جملدات. وكل هذه الكتب بال�ش������رتاك  ا

مع اأحمد اأمني.

يف عام 1936م �شافر اإىل اجنلرتا يف بعثة 

أ�ش������هر. ويف عام 1939م  �ش������يفية ملدة �شتة ا

دبي من وزارة املعارف  ن������ال جائزة التفوق الأ

)وزارة الرتبية والتعليم لحقاً.
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كرث اأهمية كانت عام 1944م اإذ  املحطة الأ

�شافر اإىل اجنلرتا يف بعثة درا�شية للح�شول 

على الدكتوراه يف الفل�شفة، فالتحق بجامعة 

لندن وح�ش������ل يف �ش������يف عام 1945م على 

وىل يف  جازة مبرتبة ال�رصف من الدرجة الأ الإ

الفل�ش������فة، وهذا ما ي�رص له التقدم للت�شجيل 

لدرج������ة الدكتوراه ف�ش������جل اأطروحة بعنوان 

�شتاذ ه�.ف. هاليت،  اجلرب الذاتي باإ�رصاف الأ

وبها ح�ش������ل على الدكتوراه يف الفل�شفة عام 

1947م.

عاد اإىل م�رص عام 1947م ليعمل مدر�شاً 

داب بجامعة امللك  يف ق�شم الفل�شفة بكلية الآ

فوؤاد )القاهرة لحقاً(. ويف عام 1949م عمل 

م�رصفاً على جملة الثقافة َحتَّى 1952م. 

يف ع������ام 1953م �ش������افر اإىل الولي������ات 

أ�ش������تاذاً زائ������راً وحما�رصاً يف جامعة  املتحدة ا

كولومبيا بولي������ة كارولينا اجلنوبية وجامعة 

بوليمان بوا�شنطن، فق�ش������ى ف�شاًل درا�شيًّا 

يف كلٍّ منهم������ا. وف������ور عودت������ه اإىل م�رص يف 

ع������ام 1954م اختري م�شت�ش������اراً ثقافيًّا مل�رص 

بالوليات املتحدة ملدة عام. ويف عام 1956م 

أ�شتاذة علم  تزوج من الدكتورة منرية حلمي، ا

النف�س بجامعة عني �شم�س. ويف عام 1958م 

�شارك يف كتابة بع�س مواد املو�شوعة العربية 

املي�رصة التي اأ�ش������درتها موؤ�ش�ش������ة فرانكلني 

بتمويل من موؤ�ش�شة فورد.

نال جائزة الدولة الت�شجيعية يف الفل�شفة 

من م�������رص ع������ام 1960م على كتاب������ه: نحو 

فل�ش������فة علمية الذي �ش������در قبل عام. ويف 

أ�ش������تاذاً زائراً يف اجلامعة  عام 1964م عمل ا

العربية ببريوت ملدة ف�ش������ٍل واحد. وعاد اإىل 

القاهرة ليحال اإىل التقاعد ببلوغه ال�ش������تني 

عام 1965م. ولك������ن يف هذا العام ذاته عني 

أ�شتاذاً غري متفرغ يف ق�شمه ذاته وظل كذلك  ا

َحتَّى وفاته وهو يف نحو الت�ش������عني. ويف عام 

أن�شاأ با�شم وزارة الثقافة جملة  أي�شاً ا 1965م ا

با�ش������م جملة الفك������ر املعا�������رص واأ�رصف على 

حتريرها َحتَّى عام 1968م، اإذ �شافر يف هذا 

أ�شتاذاً يف جامعتها  العام اإىل الكويت ليعمل ا

َحتَّى عام 1973م، واإثر عودته يف هذا العام 

أ بكتابة �شل�ش������لة املقالت  اإىل القاه������رة ب������دا

هرام.  �شبوعية يف جريدة الأ الأ

دب  نال جائزة الدول������ة التَّقديرية يف الأ

عام 1975م. ويف عام 1979م �ش������مي ع�شواً 

يف املجل�������س القومي للتعليم والبحث العلمي 

والتكنولوجيا. ويف عام 1980م اأ�شبح ع�شو 

على للثقافة.  املجل�س الأ

ن������ال جائ������زة اجلامعة العربي������ة للثقافة 

العربية م������ن تون�س ع������ام 1984م، ويف عام 

1985م منح درجة الدكت������وراه الفخرية من 

مريكي������ة بالقاه������رة. ويف عام  اجلامع������ة الأ

1993م وافته املنية وانتهى م�شواره.
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فل�سفته

أنَُّه  كرث �شيوعاً عن زكي جنيب حممود ا الأ

رائد الو�ش������عية املنطقي������ة يف العامل العربي، 

ولك������ن اأن يكون كذلك فهذا ي�ش������تحق �رصحاً 

كبرياً، مل يق�������رصِّ هو ذاته يف جعل كتبه جلها 

لهذا الغر�������س، ولذلك من ال�ش������عب القول 

اإنَّ كتاباً واح������داً ميكن اأن يخت�رص فكر علم 

نَّ هذا الكتاب 
أ أو ا بقامة زكي جنيب حممود، ا

أَو اأكرث تعبرياً  أو ذاك اأكرث اأهمي������ة من غريه ا ا

عن فل�ش������فته من غريه من الكتب. احلقيقة 

نَّ كتبه كلها تقريباً تكون �ش������ريورته الفكرية 
أ ا

وتطور مواقفه وفل�ش������فته، وخال�شة جمملها 

هي خال�شة فكره.

اختلف الناظرون يف فكره يف ت�ش������نيف 

موؤلفات������ه الت������ي امت������دت م������ن التَّاأري������خ اإىل 

دبية واجلمالية  التعريف فال�شرية الذاتية فالأ

ه  والفل�ش������فية وبينها التعليمية ومنها ما خ�شَّ

مبا يخ�سُّ حم�س فكره وروؤيته.

ه������ذه املح������اور ذاتها هي املح������اور التي 

أَو  ميك������ن اأن تتحدد م������ن خاللها فل�ش������فته ا

فك������ره... وميكن اأن نتن������اول فكره من خالل 

وىل  جملة حماور اأخ������رى تختزل التعددية الأ

أَو  يف عنا�رص اأقل ولكنها تت�ش������منها بطريقة ا

باأخرى. وهذا اأمر يطول بنا، ولذلك ح�شبنا 

أبرز ثالثة مع������امل من ذلك هي  �ش������ارة اإىل ا الإ

موقفه الفل�شفي، وموقفه من الغرب، وموقفه 

من الرتاث.

1 ـ موقفه الفل�سفي:

آم������ن زك������ي جنيب حمم������ود بالو�ش������عية  ا

املنطقي������ة مذهب������اً فل�ش������فيًّا يقتف������ي خطاه 

وي�ش������ري على هديه يف فهم الوجود وتف�شريه، 

واإذا كان������ت كتب������ه الرئي�ش������ة يف ذل������ك هي 

الو�ش������عي، وخراف������ة امليتافيزيقا،  املنط������ق 

ونحو فل�ش������فة علمية الذي نال عليه جائزة 

الدول������ة التقديرية، فاإنَّ معظم كتبه تدور يف 

ه������ذا الفلك وت�ش������عى اإىل تعزيزه. وقد اأعلن 

يف مقدمة املنطق الو�ش������عي ه������ذا النتماء 

قائاًل: »مذهبي الفل�ش������في هو فرع من فروع 

املذهب التجريبي، ميكن ت�شميته بالو�شعية 

املنطقي������ة«. ويف ه������ذه املقدم������ة ذاتها بنيَّ 

املق�شود بالو�شعية املنطقيَّة قائاًل: »وملا كان 

املذهب الو�ش������عي ب�ش������فة عامة، والو�شعي 

املنطقي اجلديد ب�ش������فة خا�شة، هو اأقرب 

املذاهب الفكرية م�شايرة للروح العلمي كما 

أ�ش������باب  يفهمه العلم������اء الذين يخلقون لنا ا

احل�ش������ارة يف معاملهم؛ فقد اأخذت به اأخذ 

الواثق ب�شدق دعواه؛ وطفقت اأنظر مبنظاره 

اإىل �ش������تى الدرا�شات، فاأحمو منها لنف�شي ما 

تقت�شيني مبادئ املذهب اأن اأحموه. وكالهرة 

أكل������ت بنيها، جعل������ت امليتافيزيقا اأول  التي ا

�ش������يدي، جعلتها اأول م������ا اأنظر اإليه مبنظار 

جده������ا كالماً فارغاً  الو�ش������عيَّة املنطقيَّة، لأ

ن ما يو�ش������ف  ل يرتفع اإىل اأن يكون كذباً، لأ
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بالكذب كالم يت�شوُّره العقل، ولكن تدح�شه 

التَّجربة؛ اأما هذه فكالمها كله هو من قبيل 

أ�شكار، رموز  قولنا: اإن املزاحلة مرتها خمالة ا

�شوداء متالأ ال�ش������فحات بغري مدلول، واإمنا 

مر اإىل حتليل منطقي ليك�شف عن  يحتاج الأ

نَّ لبَّ الو�ش������عيبة 
أ هذه احلقيقة فيها«، ذلك ا

نَّ معيار علمية اللفظ 
أ املنطقية يقوم عل������ى ا

أَو املفه������وم هو التج�ش������د الواقع������ي القابل  ا

لالختب������ار والتجربة، وكل م������ا عدا ذلك ل 

يعدو كونه كالماً خالياً من املعنى، فارغاً من 

امل�شمون.

واإذا �ش������ئل ع������ن ال������رتاث الهائ������ل الذي 

يتح������دث عن هذه املو�ش������وعات غري القابلة 

للتج�شد الواقعي والختبار التجريبي اأجاب 

يف خراف������ة امليتافيزيقا قائ������اًل: »اإنه لعزيز 

�ش������فار كما كان  علي وعليك اأن تلقى هذه الأ

أثقالً يف  أو ا ل�ش������نة النار، ا ينبغي لها طعاماً لأ

قاع املحيط«.

2 ـ املوقف من الغرب:

توا�ش������ج اإمي������ان زك������ي جني������ب حمم������ود 

ميان بالغرب فكراً  بالو�ش������عية املنطقيَّة بالإ

مر  وقيم������اً وعادات وتقاليد، َحتَّى و�ش������ل الأ

ببع�ش������هم اإىل نعت������ه بالتغريب������ي، وهو ذاته 

الذي فتح مثل هذا الباب على نف�ش������ه، ففي 

الفرتة الت������ي اأعل������ن فيها اعتن������اءه بالرتاث 

وعودته اإليه وتد�ش������ني ذل������ك بكتابه جتديد 

ر مقدمة ه������ذا الكتاب  الفكر العربي �ش������دَّ

والعناي������ة بالرتاث العربي بقول������ه اإنَُّه »واحد 

أل������وف املثقفني الع������رب، الذين فتحت  م������ن ا

عيونهم على فك������ر اأوروبي؛ قدمي اأو جديد، 

حتى �ش������بقت اإىل خواطرهم ظنون باأن ذلك 

ن  ن�ش������اين الذي ل فكر �شواه، لأ هو الفكر الإ

عيونه������م مل تفتح على غريه لرتاه؛ ولبثت هذه 
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احلال مع كاتب هذه ال�شفحات اأعواماً بعد 

وروبي درا�ش������ته وهو طالب،  اأعوام: الفكر الأ

أ�شتاذ، والفكر  وروبي تدري�شه وهو ا والفكر الأ

أراد الت�شلية يف اأوقات  وروبي م�شالته كلما ا الأ

الفراغ«. وبعد ذلك بب�شع �شنوات يكرر ما مل 

يفتئ عن تكراره منذ ن�ش������اأته قائاًل يف كتابه 

ثقافتنا يف مواجهة الع�رص: »اإنَُّه لعزيز على 

نف�شي اأن اأقولها �رصيحة، واإنه كذلك لعزيز 

على نفو�س القراء اأن ي�شمعوها، لكنَُّه حقٌّ ل 

منجاة لنا عن مواجهته، وهو اأن منوذج القيا�س 

اإمنا هو احلياة الع�رصية كما تعا�س اليوم يف 

بع�س اأجزاء اأوروبة واأمريكة، فقد �شاء اهلل 

اأن يكون هناك اليوم ينبوع احل�ش������ارة، كما 

كان ينبوعها يف اأر�شنا ذات يوم«. 

3 ـ املوقف من الرتاث العربي:

ينط������وي موقف زكي جني������ب حممود من 

ال������رتاث العربي على �ش������يء من الطرافة قلَّ 

نظريها، وقد جتلت هذه الطرافة يف حماور 

�شبعة.

 اأولهـــا، وه������ذا م�ش������تغرب منه بو�ش������فه 

منطقيًّا وعلميًّا ومنهجيًّا كما يقول، اأن ينطلق 

من ثنائية تقاطبية ل تقبل احللول الو�شطى 

أننا اإما اأن نعي�س مع ع�رصنا مثل  ي������رى فيها ا

أَو اأن ن������رتك الع�������رص لنعي�س مع  الغربي������ني، ا

هويتن������ا وتراثنا، ويف ذل������ك يقول يف جتديد 

العربي: »اإين اأقولها �رصيحًة وا�ش������حًة: اإما 

اأن نعي�س ع�رصنا بفكره وم�شكالته، واإما اأن 

بواب لنعي�س تراثنا،  نرف�شه ونو�شد دونه الأ

نح������ن يف ذلك اأحرار، لكننا ل منلك احلرية 

يف اأن نوحد بنَْيَ الفكرين«.

ثانيهـــا اإميانه بالغرب حا�رصاً وما�ش������ياً 

وعدم اإميانه بالعرب ل حا�رصاً ول ما�ش������ياً 

كما م������رَّ معنا قبل قليل ل������دى احلديث عن 

ْغ������ممِ من تكرار  موقفه م������ن الغرب. على الرَّ

نَّ م�رصوع������ه جتديد الفك������ر العربي 
أ قول������ه ا

نَّ هويته 
أ والوعي العربي والقي������م العربيَّة وا

عربيَّة...!

أنَُّه حارب الرتاث العربي حرباً ل  ثالثها ا

هوادة فيها يف اأكرث من كتاب واأكرث من مو�شع 

من كلِّ كتاب، ففي كتابه املعقول والالمعقول 

نَّ تراثنا العربي 
أ يف تراثنا الفكري ذهب اإىل ا

مطبوع بطابع الالمعقول، مو�ش������وم ب�ش������مة 

التنجيم، روحه روح الجرتار ل روح البتكار، 

وميزت������ه ميزة التقليد ل التجديد. اإنه تراث 

عم������ي عن روؤية الك������ون والتاأمل يف الطبيعة 

بحرية وروح مغام������رة واكتفى بتوليد الكالم 

من الكالم يف �شكل حوا�شي وتعليقات.

أنَُّه خلط بنَْيَ الرتاث والدين، فراأى  رابعها ا

أَو الدين هو الرتاث،  نَّ ال������رتاث هو الدي������ن ا
أ ا

فف������ي كتابه جتديد الفكر العربي يقول: »اإن 

ه������ذا الرتاث كل������ه بالن�ش������بة اإىل ع�رصنا قد 

أ�شا�ش������اً على حمور  نه يدور ا فق������د مكانته، لأ
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ن�ش������ان واهلل، على حني اأن ما  العالقة بني الإ

نلتم�شه اليوم يف لهفة موؤرقة هو حمور تدور 

ن�شان«. ويف  ن�ش������ان والإ عليه العالقة بني الإ

كتابه املعق������ول والالمعقول يقول: »اإنَُّه تراث 

عم������ي عن روؤية الك������ون والتاأمل يف الطبيعة 

بحرية وروح مغام������رة واكتفى بتوليد الكالم 

من الكالم يف �شكل حوا�شي وتعليقات يحتل 

كرب، وتغيب الدنيا  اجلان������ب الديني احليز الأ

أب�ش������ار  باأ�رصارها وجماهيلها ومباهجها عن ا

أ�ش������الفنا، وانتقلت عدواهم اإلينا، فوا�شلنا  ا

ال�شبات«.

������ُه بعد هجوم������ه على تراثه  أنَّ خام�سهـــا ا

العربي ع�رصات �شنني عمره املن�رصمة اأعلن 

أ  أنَُّه مل يكن قد قرا وهو يف ال�شبعني من عمره ا

الرتاث العربي، وق������ال اإنَّ هذه العودة كانت 

متاأخ������رة، فقد قال يف مطل������ع كتابه جتديد 

الفكر العربي: »مل تكن قد اأتيحت لكاتب هذه 

ال�شفحات يف معظم اأعوامه املا�شية فر�شة 

مد، متكنه من مطالعة �ش������حائف  طويلة الأ

تراثن������ا العرب������ي على مهل، فه������و واحد من 

األوف املثقفني العرب، الذين فتحت عيونهم 

عالم  أ�ش������ماء الأ على فكر اأوروبي... وكانت ا

واملذاه������ب يف الرتاث العرب������ي ل جتيئه اإل 

�شباح الغام�شة  اأ�ش������داء مفككة متناثرة، كالأ

أ�شطر الكاتبني«...  يلمحها وهي طافية على ا

أ�شباحاً غام�شًة  ومع مرور اأعالم تراثه اأمامه ا

أَو  يُّ ف�ش������ول جللو هذا الغمو�س ا
مل يدفعه اأ

ال�ش������بابيَّة، فيما كان الف�شول ل يوقفه عن 

البح������ث يف خمتلف تفا�ش������يل الفكر الغربي 

وخفاياه!!

أنَّه عل������ى عدم معرفته بالرتاث  �ساد�سهـــا ا

العرب������ي كما اأقرَّ هو ذات������ه فقد هاجم هذا 

ال������رتاث ورف�������س العرتاف ب������ه، ونعته بكل 

اأو�ش������اف النق�������س والق�ش������ور والنحراف. 

يِّ حق 
فكي������ف ميكن لذل������ك اأن يكون؟ وب������اأ

حكام على اأمر ل يعرف عنه  أنواع الأ ح�ش������د ا

�شيئاً؟!

نَّ 
أ �سابعها وهو مكمل ل�شل�ش������لة الطرافة ا

نَّ اأحكامه 
زكي جنيب حمم������ود بعد اإقراره باأ

على ال������رتاث كانت من دون معرفة بالرتاث، 

نَّ معرفت������ه بالرتاث كانت �ش������طحيَّة، فاإنَّ 
أ وا

اطالعه على الرتاث الذي جاء متاأخراً، كما 

قال، مل يغري �ش������يئاً يف قناعات������ه وموقفه من 

ال������رتاث العربي. واإن كان������ت تغريت نوعاً ما 

�ش������يغ التعبري، فهو يق������ول يف جتديد الفكر 

العربي: »مل اأجعل غايتي تقومي ذلك الرتاث، 

أك������ون حتى اأجي������ز لنف�ش������ي مثل هذا  ومن ا

أ�شا�ش������اً حل�شارة  التقومي لرتاث كان بالفعل ا

�ش������هد لها التاريخ؟ لكني جعلت غايتي �شيئاً 

اآخر اأظنه من حقي اإذا اأردته، وهو البحث يف 

تراثنا الفكري عما يجوز لع�رصنا احلا�رص«، 

نَّ الرتاث خزانة ثي������اب ينتقي املرء منها 
وكاأ
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أنَُّه يتابع هذه  ما يالئم ال�ش������هرة! ودليل ذلك ا

النتقائي������ة التي ل ت�ش������حُّ اإل نظريًّا بقوله: 

»كيف نن�ش������ج اخليوط التي ا�ش������تللناها من 

قما�ش������ة الرتاث مع اخليوط التي انتقيناها 

مريكية،  وروبي������ة والأ من قما�ش������ة الثقافة الأ

كيف نن�ش������ج هذه اخليوط مع تلك يف رقعة 

واحدة، حلمتها من هنا و�شداها من هناك، 

فاإذا هو ن�شيج عربي ومعا�رص«.

اآثاره

ثار التي و�شعها فيل�شوف الو�شعية  اأما الآ

املنطقية العربي ففيم������ا يلي ثبت بها دلياًل 

للباحثني والدار�ش������ني الذي������ن يعنيهم تناول 

أو ال�ش������تفادة منها يف  فك������ره اأو جوانب منه ا

درا�ش������ات اأخرى. و�ش������نوردها تبعاً للت�شل�شل 

أ�شا�س ت�شنيفي اآخر. الهجائي ل على اأي ا

- اأر�س الأحالم- القاهرة- دار الهالل- 

ط1؛ 1952م. ط2؛ 1977م. 

أ�ش�������س التفك������ري العلم������ي- القاهرة-  - ا

1977م.

- اأفكار ومواق������ف )مذكرات(- بريوت/ 

القاهرة- دار ال�رصوق- 1983م. 

غنياء و الفق������راء لويلز )ترجمة(-  - الأ

جمل�س التاأليف- القاهرة- 1937م.

ب������واب- القاه������رة-  - الث������ورة عل������ى الأ

1955م. وقد �ش������در بطبع������ة ثانية عن دار 

ال�������رصوق بب������ريوت والقاهرة ع������ام 1983م 

ر�شية. بعنوان: الكوميديا الأ

- ال�رصق الفنان- الهيئة امل�رصية العامة 

للكتاب- القاهرة- 1961م. 

- املعقول والالمعقول يف تراثنا الفكري- 

بريوت / القاهرة- دار ال�رصوق- 1972م. 

- املنطق الو�ش������عي )ج������زءان(- مكتبة 

الأجنلو امل�رصية- القاه������رة- ج1؛ 1951م- 

ج2؛ 1961م.

- املنط������ق؛ نظرية البح������ث جلون ديوي 

)ترجم������ة(- القاه������رة- موؤ�ش�ش������ة فرنكلني- 

1959م.

جنل������و  أي������ام يف اأمري������كا- مكتب������ة الأ - ا

امل�رصية- القاهرة- 1955م. 

- بذور وج������ذور- دار ال�رصوق- بريوت/ 

القاهرة- 1990م. 

- برتراند را�شل؛ عر�س لفل�شفة برتراند- 

دار املعارف )نوابغ الفكر الغربي(- القاهرة 

1956م. 

- تاريخ الفل�شفة الغربية لربتراند را�شل 

)ترجمة(- جلنة التاأليف والرتجمة والن�رص- 

القاهرة- عام 1951-1953م.

- جتديد الفك������ر العربي- دار ال�رصوق- 

بريوت/ القاهرة- 1971م. 

- ثقافتنا يف مواجهة الع�رص- القاهرة- 

1976م. 
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- جابر بن حيان- الهيئة امل�رصية العامة 

للكتاب - القاهرة- 1961م.

- اجل������رب الذاتي )اأطروحته للدكتوراه(- 

ترجم������ة اإمام عبد الفتاح اإم������ام- القاهرة- 

1973م.

- جنة العبيط- مكتبة الأجنلو امل�رصية- 

القاهرة- 1947م. 

- ح������دود و طريقة التحليل - القاهرة- 

1952م.

دار  )مذك������رات(-  ال�ش������نني  - ح�ش������اد 

ال�رصوق- بريوت/ القاهرة- 1991م.

- حي������اة الفكر يف العامل اجلديد- مكتبة 

الأجنلو امل�رصية- القاهرة- 1956م. 

- خرافة امليتافيزيقا- مكتبة النه�ش������ة 

امل�رصية- القاهرة- 1953م. وقد �ش������درت 

الطبع������ة الثانية م������ن هذا الكت������اب عن دار 

ال�������رصوق بب������ريوت والقاهرة ع������ام 1983م 

بعنوان: موقف من امليتافيزيقا.

- ديفيد هيوم- دار املعارف- القاهرة- 

1957م. 

- روؤية اإ�شالمية- دار ال�رصوق- بريوت/ 

القاهرة- 1987م. 

- �������رصوق م������ن الغرب- مكتب������ة الأجنلو 

امل�رصية- القاهرة- 1951م.

- �شك�شبري- دار املعارف )�شل�شلة اقراأ(- 

القاهرة- 1943م. 

- عربي ب������ني ثقافت������ني- دار ال�رصوق- 

بريوت/ القاهرة- 1990م. 

- ع������ن احلرية اأحت������دث- دار ال�رصوق- 

بريوت /القاهرة- 1986م. 

- فل�شفة وفن- مكتبة الأجنلو امل�رصية- 

القاهرة- 1963م. 

دب )ترجمة(- جلنة التاأليف  - فنون الأ

والرتجمة والن�رص- القاهرة- 1938م.

- يف حتدي������ث الثقاف������ة العربي������ة- دار 

ال�رصوق- بريوت/ القاهرة- 1987م. 

- يف حياتن������ا العقلي������ة-  دار ال�������رصوق- 

بريوت/ القاهرة- 1979م.

- يف فل�ش������فة النق������د-  دار ال�������رصوق- 

بريوت/ القاهرة- 1979م. 

- يف مف������رتق الطرق )مق������الت(-  دار 

ال�رصوق- بريوت/القاهرة- 1985. 

- ق�شور ولباب-  مكتبة الأجنلو امل�رصية- 

القاهرة- 1957م.

- ق�شا�ش������ات الزج������اج-  دار ال�رصوق- 

بريوت/القاهرة- 1976م. 

دب يف العامل )بال�شرتاك(-  - ق�ش������ة الأ

جلنة التاألي������ف والرتجمة والن�رص- القاهرة- 

أربعة  األف الدكتور زك������ي جنيب حممود منه ا

ول ع������ام 1943، واجلزء  اأجزاء: اجل������زء الأ

الث������اين ع������ام 1945، واجل������زء الثال������ث عام 

1945، واجلزء الرابع عام 1948. 
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- ق�شة احل�شارة )ترجمة ثالثة اأجزاء( 

جلنة التاألي������ف والرتجم������ة- القاهرة- عام 

1949م- 1950م.

- ق�ش������ة الفل�ش������فة احلديث������ة )جزءان( 

)بال�شرتاك مع اأحمد اأمني(- جلنة التاأليف 

والرتجمة والن�رص- القاهرة- 1936م. 

- ق�شة الفل�ش������فة اليونانية )بال�شرتاك 

مع اأحمد اأمني(- جلنة التاأليف والرتجمة- 

القاهرة- 1935م.

- ق�شة عقل؛ �ش������ريته الذاتية العقلية- 

دار ال�رصوق- بريوت/القاهرة- 1983م. 

- ق�ش������ة نف�س- دار املعارف - بريوت- 

1965م. 

- قيم من الرتاث- دار ال�رصوق- بريوت/ 

القاهرة- 1984م. 

أو الكارثة- دار ال�رصوق-  - جمتمع جديد ا

بريوت/ القاهرة- 1978م.

 - )ترجم������ة(  اأفالط������ون  حم������اورات   -

القاهرة- 1936م.

- م������ع ال�ش������عراء- دار ال�رصوق- بريوت/

القاهرة- 1976م. 

- م������ن زاوي������ة فل�ش������فية- دار ال�رصوق- 

بريوت/القاهرة- 1979م. 

- م������ورو وطريقة التحلي������ل- القاهرة- 

1952م.

- موقف من امليتافيزيقا- دار ال�رصوق- 

بريوت/القاهرة- 1983م. 

- موقف من امليتافيزيقا- دار ال�رصوق- 

بريوت/ القاه������رة- 1983م. وه������و الطبعة 

الثانية من كتاب خراف������ة امليتافيزيقا الذي 

�شدر عام 1953م.

- نافذة على فل�ش������فة الع�رص- �شل�ش������لة 

الكتاب العربي- الكويت-1990م. 

- نحو فل�ش������فة علمي������ة- مكتبة الأجنلو 

امل�رصية- القاهرة- 1959م. 

جنل������و  - نظري������ة املعرف������ة- مكتب������ة الأ

امل�رصية- القاهرة- 1955م. 

- ه������ذا الع�رص وثقافت������ه- دار ال�رصوق- 

بريوت/القاهرة- 1980م. 

- هموم املثقفني- دار ال�رصوق- بريوت/

القاهرة - 1981م.

- وجهة نظر- مكتبة الأجنلو امل�رصية- 

القاهرة- 1967م. 

نَّ الناظرين يف فكر 
أ وختاماً نعود لنوؤكد ا

زكي جنيب حممود قد اختلفوا يف ت�ش������نيف 

موؤلفاته التي تنوعت بنَْيَ امليادين متدة من 

دبية  التَّاأريخ اإىل التعريف فال�شرية الذاتية فالأ

واجلمالية والفل�شفية وبينها التعليمية ومنها 

������ه مبا يخ�سُّ حم�������س فكره وروؤيته.  ما خ�شَّ

وهذه املح������اور ذاتها هي املحاور التي ميكن 

أَو فكره...  اأن تتح������دد من خاللها فل�ش������فته ا
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وميكن اأن نتناول فكره من خالل جملة حماور 

وىل يف عنا�رص اأقل  اأخرى تختزل التعددية الأ

أَو باأخرى. وهذا  ولكنها تت�ش������منها بطريقة ا

اأمر يطول بنا، ح�ش������بنا يف مثل هذا البحث 

ال�شغري ما وقفنا عنده من معامل بداأت مبوقفه 

الفل�شفي ثُمَّ موقفه من الغرب ثُمَّ موقفه من 

الرتاث العربي. وكل تلك امل�شائل حتتاج اإىل 

������ط وال�رصح ناأمل اأن تتاح لنا  مزيد من التَّب�شُّ

العودة اإليها يف درا�ش������ة مو�ش������عة. وح�ش������بنا 

نَّ م������ا وقفنا عنده يعدُّ عماداً مل�رصوعه 
أ ن ا الآ

ا وقفاٍت  الفل�شفي الذي ي�شتحقُّ وقفًة بل ُرمبَّ

أو  مطولًة بغ�سِّ النَّظر عن املوقف منه قبولً ا

ات الفكر  ٌة من حمطَّ ٌة مهمَّ نه حمطَّ رف�شاً، لأ

أبينا. أم ا العربي املعا�رص �شئنا ا

¥µ
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ملاذا ا�ستحق ماريو فارغا�س يو�سا نوبل

قلة من �لرو�ئيني يف �لعامل تعاملو� مع �لرو�ية مبثل �إخال�س ماريو فارغا�س 

أبرز �لتجارب �لرو�ئية  بد�ع يف �لرو�ية ونقدها، فدر�س � يو�سا، �إذ جمع بني �لإ

�لتي �س������بقته! ومل يكتِف مبوهبته، فكان يف حالة تطور م�ستمر �سو�ء يف جمال 

ب������د�ع �لرو�ئي �أم يف جم������ال �لتدري�س �جلامعي، �إذ دّر�س نظرية �لرو�ية يف  �لإ

عدة جامعات غربية! لهذ� ��ستحق نوبل بجد�رة!

ناقدة واأ�ستاذة جامعية �سورية.

العمل الفني: الفنان اأنور الرحبي.

❁

ò

ملاذا ا�ستحق ماريو فارغا�س يو�سا 

نوبـــــــــــــــــل

د. ماجد حمود

❁
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من امل�ستح�سن اأن نتعرف يف البداية على 

م�سرية حياته، فقد ولد ماريو فارغا�س يو�سا 

أركيبا( ع������ام )1936( ،  يف الب������ريو مبدينة )ا

تنقل يف طفولته بني عدة مدن )كو�س������امببا، 

بيورا، ليما(.

وق������د عا�س مع اأمه وجديه، بعد اأن ترك 

أم������ه اإث������ر والدته بقلي������ل، فوجئ يف  وال������ده ا

أبيه، بعد اأن  احلادية ع�رشة من عمره بعودة ا

ظنه ميتا، وقد عاد ليعي�س مع اأ�رشته بعد اأن 

ف�سل يف مغامراته التجارية مفرغا اإحباطه 

ب�رشب زوجته واأوالده!

دفعت������ه احلي������اة ال�س������عبة واخلالف������ات 

كادميية  امل�س������تمرة ب������ني والديه لدخ������ول االأ

الع�سكرية )لون�سيدو بارادو )1950_1952( 

يف )ليما( كي يهرب من اأ�رشته! 

عم������ل م�س������ححا يف �س������حيفة يومي������ة 

ث������م مرا�س������ال، وق������د فك������ر جدي������ا بالتفّرغ 

لل�س������حافة، لكن اأ�رشته اأجربته على درا�سة 

أثناء  احلقوق، وقد دخل املعرتك ال�سيا�س������ي ا

درا�س������ته اجلامعية، فتعّرف على املتطرفني 

ال�سيا�س������يني، م������ن دون اأن يلهي������ه ذلك عن 

دبية! اال�سرتاك يف النوادي االأ

بعد فرتة ق�س������رية تّورط باالن�سمام اإىل 

الف������رع الطالبي ال�رشي للحزب ال�س������يوعي 

الب������ريوي، الذي ترك������ه احتجاجا على نهجه 

دب والفن! ال�ستاليني يف االأ

وقد تعّرف بف�ش������ل احلزب ودرا�شته يف 

كادميية الع�شكرية على البريو احلقيقية،  الأ

أنع�شت الثورة الكوبية اآماله )1960(  وكذلك ا

واأججت م�شاعره الثورية، التي كانت تعتمد 

وجهة نظر ي�شارية ل مارك�شية!

حد كب������ار املوؤرخني يف  عمل م�ش������اعداً لأ

اجلامعة )رول بورا بارون�ش������ا( وقد وجد فيه 

ب! ماريو يو�شا �شورة مثالية لالأ

يف عام )1959( التا�شعة ع�رصة من عمره 

تزوج من قريبته )جوليا اإركيدي( التي تكربه 

بثالث ع�رصة �شنة، ومل ي�شتطع ت�شجيل زواجه 

اإل بعد اأن ا�ش������طر اإىل تزوير تاريخ ميالده! 

وقد انف�ش������ال ع������ام )1964( ث������م تزوج عام 

)1965( من )باتريكا يو�ش������ا( ولديهما ولدان 

وابنة.

دب والقانون، لكنه تفّرغ لدرا�شة  در�س الأ

دب، فاأر�شل يف بعثة اإىل جامعة مدريد عام  الأ

)1959( بعد �ش������نة �شافر اإىل )باري�س( حيث 

�شبانية، و�ش������حفيا لوكالة  أ�ش������تاذا لالإ عمل ا

ذاعة والتلفزيون. )الفران�س بر�س( والإ

وقد اأجنز ر�ش������الة الدكتوراه عن ماركيز 

دبي  أتبعها بعدة كتب حول النقد الأ )1971( ا

ونظري������ة الرواي������ة، فدر�س فلوب������ري وخوليو 

كورتازار وكارلو فونتي�س...اإلخ، اإذ كان همه 

مريكية الالتينية، لذلك بدا  اإحياء الرواية الأ

أنه  أ�ش������به بطالب على مدى احلياة، رغم ا لنا ا
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وروبية  أ�شتاذا يف كثري من اجلامعات الأ عمل ا

مريكي������ة، وبذل������ك يقدم لن������ا مثال حيا  والأ

�شتاذ اجلامعي. للروائي احلقيقي ولالأ

يف عام )1990( ر�ّشح نف�شه لالنتخابات 

وىل  الرئا�شية يف البريو، وانت�رص يف اجلولة الأ

على خ�شمه )البريتو فيجيمور وهو من اأ�شل 

ياباين( لكنه ُهزم يف اجلولة النهائية، اإذ جلاأ 

خ�ش������مه اإىل اخلبث والكذب، فاتهمه بزنى 

حلاد  املحارم )ب�شبب زواجه من قريبته( والإ

أنه �شي�رّصح ن�شف مليون عامل! وا

مل توؤمله الهزمية بقدر ما اآمله حتول اأعوانه 

اإىل مع�شكر اخل�شم املنت�رص، الذي مل ي�شتطع 

حتقي������ق العدال������ة، ومل يق�������س عل������ى الفقر، 

له������ذا بدا الفرق بينه وبني خ�ش������مه كالفرق 

ب������ني الليربالي������ة واملحافظة يف القت�ش������اد، 

وال�ش������تبداد والتعددية يف ال�شيا�ش������ة، وقد 

انتهى حكم الرئي�������س )فيجيمور( بهربه عام 

)1(
)2000( اإىل اليابان بعد ف�شيحة ف�شاد.

ثقافته:

حني نتاأمل كتاب ماريو فارغا�س يو�ش������ا 

»ر�ش������ائل اإىل روائي �ش������اب« تذهلنا جولت 

�ش������احبه املتنوعة يف عوامل الرواية العاملية، 

الت������ي ل يبدو فيها �ش������ائحا باحثا عن املتعة 

فقط واإمنا غّوا�شا باحثا عن الدرر، متاأمال 

جن������از اجلم������ايل و�ش������ياغته، كي  روع������ة الإ

ي�ش������توعب درو�ش������ه، حتى اإنه ميكننا القول 

باأن يو�شا، قّدم يف كتابه هذا �شورة لتوا�شله 

مريكيني  أه������م الروائي������ني الأ احلمي������م م������ع ا

)فوكرن، همنغواي...( والفرن�ش������يني )فلوبري، 

مريكيني الالتينيني )بورخي�س،  كامو....( والأ

دب ال�رصقي  ماركيز...( اإ�ش������افة اإىل درة الأ

)األف ليلة وليلة(.

بداع الروائي:  �رَوط الإ

يبنّي )يو�شا( يف كتابه »ر�شائل اإىل روائي 

بداع هي م�شرية التعب  �شاب« اأن م�ش������رية الإ

وال�شرب والتوا�ش������ع، وقد ج�ّشد هذه امل�شرية 

يف »ر�ش������ائل اإىل روائي �ش������اب« فعال وقول، 

حتى وجدناه ي�شف نف�شه بالقزم اإىل جانب 

فلوبري! فهو رغم اإجنازات������ه الروائية املهمة 

أنه يف بداي������ة الطريق! لذلك  م������ازال مدركا ا

يخطئ الروائي املبتدئ حني يهج�س بالنجاح 

وال�شهرة، ويجعلهما احلافز اجلوهري مليوله 

دب  أّل يخلط بني امليل لالأ دبي������ة، اإذ عليه ا
الأ

وبني امليل اإىل بريق ال�ش������هرة واملنافع املادية 

دب اإل لبع�س الكتاب  الت������ي لن يوفره������ا الأ

املحدودين جدا!

له������ذا لن ن�ش������تغرب اأن تك������ون من اأوىل 

دب  ن�ش������ائحه للروائي ال�ش������اب اأن مينح الأ

ولوي������ة يف حيات������ه، فال يق������دم عليه اأمرا  الأ

بداع ل ميكن اأن يكون  أراد الإ ن من ا آخ������ر، لأ ا

دبي لديه و�ش������يلة لتزجي������ة الفراغ،  امليل الأ

واإمن������ا عم������ال دوؤوبا، ي������كاد يق�ش������ي كل ما 
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عداه من الن�ش������اطات اليومي������ة، اإذ عليه اأن 

يعي�������س »عبودية خمتارة بحري������ة، جتعل من 

�ش������حاياها )م������ن �ش������حاياها املحظوظني( 

دب اإىل ن�شاط دائم اإىل  عبيدا... فيتحول الأ

�شيء ي�شغل الوجود، وي�شتغرق ال�شاعات التي 

يكر�ش������ها اأحدنا للكتابة...اإن من يتبنى هذا 

امليل اجلمي������ل واملمت�س ل يكتب ليعي�س، بل 

)2(
يعي�س ليكتب«.

ولو ت�شاءلنا ما ال�شبب الذي يجعل املبدع 

يعي�س مثل ه������ذه العبودية للكتابة اإىل درجة 

يهبها حياته؟

ديب، كما  بداع مين������ح الأ نالح������ظ اأن الإ

مين������ح املتلق������ي، متع������ة ل تعادله������ا متعة يف 

دب، اأف�ش������ل ما مّت اخرتاعه من  احلياة، فالأ

اأجل الوقاية من التعا�ش������ة، براأي يو�شا، لهذا 

يلفت نظر الروائي ال�ش������اب اإىل اأن ال�ش������مة 

أنها متنح الكاتب  دبية ا �شا�شية للممار�شة الأ الأ

أية مكافاأة  متعة روحية داخلية، تهزل اأمامها ا

مادية! اإذ ي�شعر بان�ش������جام مع ذاته، بعد اأن 

بداعي،  مت ل������ه حتقيقها عل������ى امل�ش������توى الإ

ما يدفعه اإىل تقدمي اأف�ش������ل ما لديه دون 

ح�شا�س البائ�س باأنه يبدد حياته. الإ

ويلفت نظرنا اإىل اأن هذا كله لن يتحقق 

أ�شا�ش������اً ذاتي������اً اأو فطرياً  ما مل ميتلك املبدع ا

أو ال�شباب املبكر، ثم  م�ش������اغاً منذ الطفولة ا

ياأتي اخليار العقالين لتعزيزه، ولي�س ل�شنعه 

أ�شه اإىل قدميه!  من را

مل يتوق������ف يو�ش������ا يف ن�ش������ائحه عن������د 

البديهي������ات فق������ط ك�رصورة املي������ل الفطري 

دب، بل وجدناه  واملوهب������ة والتفرغ التام ل������الأ

أ�ش�س الرواية التي قد  معنيا بتو�شيح بع�س ا

تخفى على الروائي املبتدئ.

الواقع واخليال:

بداع الروائي  لعل من اأهم م�ش������كالت الإ

تلك العالقة امللتب�ش������ة بني اخليال والواقع، 

لهذا يبنّي يو�ش������ا اأن اخليال ي�ش������كل �رصورة 

حيوية للروائي لي�س فقط من اأجل جماليات 

الرواية، واإمنا لكونه يف�ش������ح املجال لن�ش������ج 

حيوات خيالية تعلن رف�شها للحياة الواقعية 

وانتقاده������ا لها، اأي رف�������س الكاتب لظروف 

الواق������ع، ورغبت������ه يف ا�ش������تبدالها عن طريق 

املخيل������ة الت������ي تتيح له ت�ش������كيل احلياة وفق 

طموحاته، فيبدو التخييل تعوي�شا عن بوؤ�س 

أ الكاتب يعي�ش������ه بطريقة  الواقع، ال������ذي بدا

غري مبا�رصة اأقرب اإىل الذاتية، اأي اإىل حياة 

الأحالم والتخيالت!

اإن التخيي������ل، كم������ا يراه يو�ش������ا، اأكذوبة 

تخفي حقيق������ة عميقة، اإنه احلي������اة التي مل 

تك������ن، والتي يت������وق اإليها املرء م������ن دون اأن 

يح�شل عليها، لهذا كان عليه اختالقها عرب 

املخيلة والكلمات من اأجل اإخماد الطموحات 

التي عجزت احلياة احلقيقية عن اإ�شباعها، 

ومن اأجل ملء الفجوات التي يكت�شفها املرء 
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ها باأ�شباح ي�شنعها  فيما حوله، فيحاول مالأ

بنف�شه، مبتعدا عن التاريخ واليومي، وباحثا 

عن احللم!

أردن������ا تعريف التخي������ل لوجدنا  اإذاً ل������و ا

أن������ه خداع، واأن كل رواي������ة هي كذبة حتاول  ا

أم������ا الدافع للكتابة  التظاه������ر باأنها حقيقة، ا

ذى الذي  فهو التمرد امل�ش������امل، اإذ ما ه������و الأ

دي������ب باحلياة الواقعية،  ميك������ن اأن يلحقه الأ

حني يعار�شها بحيوات متخيلة غري ملمو�شة، 

لكن امل�شكلة تكمن، كما يبنّي يو�شا، يف خلط 

احلي������اة الواقعية مبا ه������و متخيل )وهذا ما 

فعل������ه دون كيخوته ومدام بوف������اري، اللذان 

عا�ش������ا وهما كبرياً من خالل قراءة ق�ش�س 

أو الرومن�شية( ما اأدى اإىل نتيجة  الفرو�شية ا

ماأ�شاوية، وخيبة اأمل رهيبة! 

ويعتقد )يو�ش������ا( اأن الرواي������ة التخييلية 

تزودنا بح�شا�شية وجتعلنا اأكرث تيقظا حيال 

حمدودية احلياة، ولهذا تبدو احلياة املعي�شة 

اأقل م�شداقية بكثري من احلياة التي اختلقها 

 )3(
الروائيون.

دب اجليد يف  اإن القل������ق الذي يث������ريه الأ

النفو�������س ميكن اأن يرتجم يف بع�س الظروف 

اإىل مت������رد يف مواجهة ال�ش������لطة واملعتقدات 

ال�شائدة، وطريقة ملمار�شة احلرية والحتجاج 

أكانوا متدينني  �شد من يريدون اإلغاءها �شواء ا

اأم علماني������ني، لهذا منعت������ه حماكم التفتي�س 

نظمة امل�شتبدة. وراقبته الأ

من هنا يتوجب عل������ى الروائي اأن يكتب 

تلك املوا�ش������يع التي تفر�ش������ها احلياة عليه، 

يديولوجي������ا الت������ي يتبناه������ا، كما يفعل  ل الأ

بع�س الروائيني العرب، لهذا ين�شح )يو�شا( 

الروائي بتجنب تلك املوا�شيع املفتعلة التي ل 

تولد ب�شورة حميمة من جتربته الذاتية، ول 

ت�ش������ل اإىل وعيه بطبيعة لها �شمة ال�رصورة، 

من هنا تتلخ�س حقيقة الروائي و�شدقه يف 

تقبل �شياطينه اخلا�شني، وخدمتهم بقدر ما 

ت�شمح به قواه! 

اإن التخيي������ل يتدخ������ل يف جميع عنا�رص 

نه  الرواي������ة )امل������كان، الزمن، ال������راوي...( لأ

بداع من معطيات الواقع  و�ش������يلة لتحرير الإ

وتزويده بال�ش������تقالل الذات������ي، الذي تعتمد 

قناع. عليه القدرة على الإ

أنه م�ش������يد  فلو تاأملن������ا الزمن لالحظنا ا

انطالقا من الزمن النف�ش������ي )ال�شيكولوجي( 

ل املت�شل�شل )الكرونولوجي( فهو زمن ذاتي، 

َرفية الروائي اجلّيد مظهراً  ت�ش������في عليه حمِ

مو�ش������وعياً، وبذلك يتو�شل اإىل جعل روايته 

تناأى عن العامل الواقعي، وتختلف معه.

وقد حتدث عن ثالثة احتمالت )تطابق 

زمن الراوي مع زمن ما يروى، ويكونان زمنا 

واحدا هو احلا�رص، اأن يروي الراوي انطالقا 
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اأحداثا جتري  املا�شي  من 

يف احلا�رص وامل�شتقبل، اأن 

يتمو�شع الراوي يف احلا�رص 

أو امل�ش������تقبل، لك������ي يروي  ا

اأحداثا جرت يف املا�ش������ي 

أو القريب(. البعيد ا

اإىل  النظ������ر  ويلف������ت 

أنه م������ن الن������ادر اأن يكون  ا

واحدة  زمانية  روؤية  هناك 

يف الق�ش������ة املتخيل������ة، بل 

ب������ني عدة  ينتق������ل الراوي 

يكون  وبذلك  زمانية،  روؤى 

الزمن يف كل رواية ابتكاراً 

�شكلياً، كي ل تكون مطابقة 

للواقع.

مث������ل  مثل������ه  وال������راوي 

خرى من ن�ش������ج اخليال،  عنا�������رص الرواية الأ

وقد يك�شف نف�شه اأو يخفيها ح�شب الطريقة 

أو يت�رّصع، ويكون  التي يعمل بها، وقد يتباطاأ ا

أو قليل الكالم،  �رصيح������ا اأو مداوراً ثرث������اراً ا

لعوباً اأو جّدياً، املهم اأن متتلك الرواية قدرة 

على اإقناعنا بحقيقته������ا، اأو ظهورها كدمى 

تفتقد هذه القدرة.

أنواع الرواة، فقد يكون  كما بنّي )يو�ش������ا( ا

أو راويا  �شخ�ش������ية من �شخ�ش������يات الرواية، ا

كل������ي املعرفة، يروي م������ن اخلارج وغري منتم 

اإىل الق�ش������ة التي يرويها، وه������ذان النوعان 

تقليدي������ان، اأما الن������وع الثال������ث فهو حديث 

العهد، جنده يف الرواية احلديثة، وهو يبدو 

ملتب�شا ل يعرف عنه اإذا كان يروي من داخل 

العامل املروي، اأم من خارجه. 

ل ميكن اأن يكون �ش������مت الراوي جمانيا 

أو متع�ش������فا، بل له مغ������زى ودللة، اإذ يخبئ  ا

أو يغفلها من اأجل مار�شة الت�شويق  معلومة ا

فيحرك ف�شول املتلقي وخياله وترقبه حتى 

خامتة الرواية.
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ي�ش������طر الروائ������ي اإىل ح������ذف معطيات 

نه������ا غ������ري جمدي������ة، ميكن  لح�������رص له������ا لأ

أو ا�شت�ش������فافها من خالل  ال�ش������تغناء عنها، ا

�ش������ريورة احلدث، اأما املعطيات املخباأة فهي 

لي�شت وا�ش������حة بذاتها، ول غري جمدية، بل 

على النقي�������س لها وظيفتها، وتوؤدي دوراً يف 

احلبكة الق�ش�ش������ية، ولهذا ف������اإن حذفها اأو 

حتويلها يوؤثر على الق�ش������ة، وهو تاأثري متتد 

أو ال������روؤى ووجهات  اأ�ش������داوؤه اإىل احلكاي������ة ا

 
)4(

النظر التي حتدث عنها.

اإنَّ على الروائي اأن يفر�س بع�س احلدود 

على نف�شه حني ي�ش������تعد لرواية ق�شة ، واإل 

لن يكون للق�شة التي يرويها بداية ول نهاية، 

و�شتكون وهماً كلياً، وكوناً خيالياً غري متناه. 

وكان يو�ش������ا معنيا يف ن�ش������ائحه اأن يبنّي 

للروائي املبتدئ معنى م�شطلح بات متداول 

يف الرواية اليوم، وهو م�شطلح )الفانتازيا( 

فهو ي�شم كثرياً من املعاين املختلفة )ال�شحري، 

�شطوري...اإلخ(  عجازي، اخلرايف، الأ الإ

دب الفانتازي  �شالة يف الأ كما بنّي حمك الأ

يف الطريقة التي يظهر بها م�ش������توى الواقع 

يف ق�ش�ش������ه، واأن تعار�������س امل�ش������تويات بني 

الواقع والفانتازيا تعار�س جوهري بني عوامل 

ذات طبيعة خمتلفة، لكن التخييل احلقيقي 

أو الواقعي يت�ش������من عدة م�شتويات متباينة  ا

فيما بينها.

دب الفانت������ازي ه������و العجي������ب  لك������ن الأ

اخل������رايف غ������ري القاب������ل للتف�ش������ري عقالنيا، 

ويحدث للتف�شري تلقائيا، اأي هذه التخيالت 

ل تروي ق�ش�شا فانتازية، واإمنا هي فانتازيا 

بذاتها.

الرواية وال�سرية الذاتية:

يبنّي )يو�ش������ا( اأن اأكرث ق�ش�������س التخييل 

حتررا وانطالقا نعرث فيها على بذرة حميمة 

مرتبط������ة اأح�ش������ائيا بجمل������ة م������ن التجارب 

أن������ه لي�س هناك  احلياتي������ة للكات������ب، موؤكدا ا

ا�ش������تثناء على هذه القاع������دة، لكنه يوؤكد اأن 

ه������ذه العالقة نقطة انطالق ولي�ش������ت نقطة 

ن املادة امل�شتقاة من ال�شرية تتعر�س  و�شول...لأ

أثناء �ش������كب املو�ش������وع يف  اإىل عملية حتويل ا

ج�ش������د الكلمات ويف ن�ش������ق �������رصدي يغنيها 

)واأحيان������ا يفقرها( وتخلط مبواد اأخرى عن 

أو املخيلة، وتعالج وتركب اإىل  طريق الذاكرة ا

اأن تبلغ ا�شتقاللها الذاتي الذي على الرواية 

املتخيلة اأن ت�ش������نعه لكي تتمكن من العي�س 

بذاته������ا، اأما تلك الروايات التي ل ت�ش������تقل 

ع������ن موؤلفها وتبقى جمرد وثيقة من �ش������ريته 

وح�شب، فاإنها روايات خائبة بكل تاأكيد.

ثمة �ش������وق يف اأعماق كل روائي اإىل عامل 

خمتلف عن ذاك الذي يعي�ش������ه، �ش������واء اأكان 

أم كان عامل  يث������ار واملثالية والعدال������ة ا عامل الإ

نانية املنكبة على اإ�ش������باع اأقذر ال�شهوات  الأ
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املازو�ش������ية وال�ش������ادية، كما نلم�س لديه لهفة 

اإن�ش������انية، تكمن يف اأعماقه، من اأجل خو�س 

مغامرة حب خالد ل يعرف الذبول!

اإننا نعي�س عامل الرواية من خالل الكلمة، 

التي اأبدعها الروائي ب�ش������ورة م�شفرة، فبدا 

فيها تنازعه بني الواقع الواقعي وذلك الذي 

أو نبله يف ا�ش������تبداله واإحالله  ترغب رذيلته ا

حمل الواقع الذي كان عليه اأن يعي�شه.

وبذلك تتج�شد الرواية ب�شفتها هند�شة 

معماري������ة تقوم على املخيلة والواقع املعي�س، 

�شخا�س  حداث والأ الذي يتجلى يف بع�س الأ

والظ������روف التي عاي�ش������ها الكات������ب، وتركت 

أث������راً يف ذاكرته، وحركت خياله املبدع الذي  ا

يبني انطالقاً من تلك البذرة عاملاً متكاماًل، 

اإىل درجة يب������دو فيها من املتع������ذر التعرف 

ولية املاأخوذة من ال�ش������رية  على تلك املادة الأ

الذاتية، التي كانت �شلة الو�شل بني املتخيل 

والواقع، وا�شتطاع الروائي جتاوزها بف�شل 

بداع. الإ

بداع������ي الذي يواجه  اإذاً اإن التح������دي الإ

الروائي هو القدرة على حتويل العامل الواقعي 

عرب العملية الرمزية اإىل عامل متخيل، اإذ كثرياً 

ما جند التبا�ش������ا بني التطلع اإىل ال�شتقالل 

الذاتي عرب اخليال والعبودية ملا هو واقعي، 

لكن لن يتمكن اأحد الف�شل بينهما، فاخليال 

ن�شانية،  ولية من احلياة الإ ي�ش������تمد مواده الأ

ويغنيها بدوره، فيتيح لنا فر�ش������ة العي�س يف 

حياة اأُخرى اأكرث جمال ما هي عليه.

�شيل  ويحدد )يو�ش������ا( �ش������مة الروائي الأ

عماق،  يف كون������ه يكتب ا�ش������تجابة لن������داء الأ

فال يختار مو�ش������وعات بعقل������ه واإمنا بروحه 

واإح�شا�شه! 

كذلك دعا اإىل البحث عن مظهر للحياة 

قد يكون من�شيا وت�شليط ال�شوء على وظيفة 

ن�شانية والوجود ، كي  مهم�شة يف التجربة الإ

يقدم لنا روؤية غري م�شبوقة للحياة.

لهذا رف�س اأن يكت������ب الروائي انطالقا 

من م�ش������الح �شيا�ش������ية �ش������يقة، ففي كتابه 

زمنة  »غواي������ة امل�ش������تحيل« جنده يق������ول »الأ

متّر عل������ى املواقف ال�شيا�ش������ية البليدة، لكن 

الرواية العظيمة تبق������ى موؤثرة وخالدة على 

)5(
مر الزمن«.

ال�سكل الروائي:

ت�ش������كل الكلمات قوام الرواية، لهذا يعد 

�شا�شية بني املبدع  �ش������لوب اأحد اجل�شور الأ الأ

واملتلق������ي، تظهر في������ه مق������درة الروائي يف 

اختيار مفردات اللغة و�ش������ياغتها وترتيبها، 

قناع، فاإن مقيا�س النجاح  ما يتيح له قوة الإ

ب������داع ال�������رصدي هو يف ق������درة الرواية  يف الإ

املتخيلة عل������ى العي�س مبع������زل عن مبدعها 

وع������ن الواق������ع املعي�س، ت�ش������تطيع اأن تفر�س 
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نف�ش������ها على املتلقي ب�شفتها واقعا ذا �شيادة 

قائما بذاته.

وقد جعل )يو�شا( هذه ال�شتقاللية قرينة 

قناع، ما يوحي لنا اأن كل ما يحدث  قوة الإ

آلية داخلية  يف ف�ش������ائها قد مّت عن طري������ق ا

للتخيل الروائي، ولي�س بق�رص تع�شفي، تفر�شه 

قناع تعني  ن القدرة على الإ اإرادة خارجية، لأ

قدرة على اإغواء املتلقي في�ش������دق ما يقروؤه، 

أنه يروى،  وه������و ل يبدو يف الرواية العظيمة ا

قناع،  واإمنا يعا�س وي�شارك فيه بف�شل قوة الإ

التي ت�ش������عى اإىل ت�شييق امل�ش������افة الفا�شلة 

بني الوهم والواقع، فيح�������س املتلقي بانتفاء 

احلدود بينهم������ا، ويعي�س تلك الكذبة كما لو 

أ�شد  أنها حقيقة، عندئذ يبدو الوهم و�شفا ا ا

متا�شكا من الواقع.

قن������اع يف  أت������ي الق������درة عل������ى الإ اإذاً ل تا

الرواية من ت�شابهها مع العامل الواقعي الذي 

نعي�ش������ه نحن القراء، واإمن������ا تاأتي من كيانها 

ذاته، امل�ش������نوع من كلمات، ومن تنظيم روؤى 

املكان والزمان وم�شتوى الواقع الذي توؤلفه، 

ما يوؤدي اإىل �ش������بط متقن للمو�شوع ومزج 

�ش������لوب وال������روؤى، فيبدو  �ش������حيح له مع الأ

القارئ ماأخوذا مب������ا ترويه، اإىل احلد الذي 

ين�ش������ى معه الطريقة التي ت������روى له بها، اإذ 

أنها تخلو من التقنية ومن  ميتلكه اإح�ش������ا�س ا

ال�شكل، فتبدو احلياة متجلية من خالل بع�س 

ال�شخ�شيات وامل�شاهد والوقائع، وهي لي�شت 

أق������ل من الواقع املج�ش������د، ه������ذا هو الن�رص  ا

الكب������ري للتقني������ة الروائية، التو�ش������ل اإىل اأن 

تك������ون غري مرئية، واأن تك������ون فعالة يف بناء 

لوان والدرامية واحلذق  الق�شة فتزودها بالأ

ي  يحاء اإىل حد ل ميكن معه لأ واجلمال والإ

نه ي�شتغرق ب�شحر  قارئ اأن يلمح وجودها، لأ

أ واإمنا يعي�س  تلك ال�شنعة، ل يح�س باأنه يقرا

تخييال متكن م������ن احللول حمل احلياة، ولو 

 
)6(

قل. للحظة على الأ

�ش������لوب  �ش������ا�س يخفق الأ وعل������ى هذا الأ

عندما ي�ش������عر املتلقي ب������اأن هناك فجوة بني 

ما يرويه من وقائع وبني الكلمات التي تروى 

به������ا، ومثل ه������ذا الفرتاق بني لغة الق�ش������ة 

قناع،  والق�شة نف�ش������ها، يلغي القدرة على الإ

فال ي�شدق املتلقي ما يروى له ب�شبب خراقة 

�شلوب وعدم مالءمته، فيعي اأن ثمة �رصخا  الأ

بني الكلمات ووقائع الق�شة املتخيلة، عندئذ 

تت�رصب منه اخلدع������ة والتحكم اللذان تقوم 

عليهما الق�شة املتخيلة، لهذا ين�شح الروائي 

ال�ش������اب بالنتباه اإىل تلك الهوة، وردمها اأي 

جعلها غري مرئية.

أدب������ي ك������ي يعي�������س حياته  اإن اأي عم������ل ا

اخلا�شة لبد له من اأن يحمل ب�شمة متيزه، 

دب  أ�شلوباً خا�شاً به، �شحيح اأن الأ اأي ميتلك ا

ينط������وي على خدعة كبرية، لكن العظيم منه 
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يتمك������ن من اإخفائه������ا، يف حني جند الرديء 

�شلوب! يف�شحها، واملحك يف كل ذلك هو الأ

 للروائي 
ّ

وقد وجدناه )اأي يو�ش������ا( يب������ني

أ�شلوب خا�س  طرقا ت�ش������اعده على امتالك ا

ب������ه، من اأهمها القراءة الرثة، واأن ينطلق من 

قاعدة اأن كل �شيء مهم يف جمال ال�شكل، واأن 

التفا�ش������يل ال�ش������غرية يف تراكمها، هي التي 

)7(
أو بوؤ�شها. حت�شم روعة ال�شنعة الفنية ا

نالحظ اأن )يو�شا( اأدرك اأهمية اأن يتجاوز 

بداع قوانني النقد، بعد اأن يه�ش������مها، مبا  الإ

يحتويه من ح�شا�شية وحد�س وتخمني، لهذا 

بداع، فاملرء  حد اأن يعلّم قواعد الإ ل ميكن لأ

يتعلم بنف�شه، وهو يتعرث، وي�شقط، ثم ينه�س 

خرية اأن  دون توقف، لهذا كانت ن�شيحته الأ

ين�شى الروائي ال�شاب كل ن�شائحه عن ال�شكل 

أ الكتابة دفعة واحدة.  الروائي، واأن يبدا
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معروف اأن العالقات العامة يف املجتمعات البدائية كانت تت�سم باملبا�رشة 

والب�ساطة، واأخذت بالتعقد مع التقدم احل�ساري واالجتماعي، واأدت التغيريات 

التقنية والعلمية واالقت�س������ادية وال�سيا�س������ية واالجتماعية يف العامل، مع نهاية 

ثمانينات القرن الع�رشين، اإىل تداخل امل�سالح الدولية، ب�سبب �سهولة االت�سال 

أتاحتها و�س������ائل االت�س������ال احلديثة. مما زاد من اأهمي������ة دور وفاعلية  التي ا

وزبكية. جامعة مريزة األوغ بيك القومية الأ

العمل الفني: الفنانة وفاء كريدي.

❁

ò

العالقات العامة الدولية )الدبلوما�سية 

زمات ال�سعبية(  واإدارة الأ

د. حممد البخاري

❁
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العالقات العامة )الدبلوما�شية ال�شعبية( يف 

العالقات الدولي������ة. وتعترب العالقات العامة 

حلقة و�شل بني موؤ�ش�شات قطاعات و�رشائح 

املجتمع الواحد، وبني موؤ�ش�ش������ات قطاعات 

و�رشائ������ح املجتمعات الب�رشي������ة يف العامل، عن 

طريق  

تقدمي خدمات معين������ة مبنية على الثقة 

املتبادلة، وانطالقاً من اأهمية الفرد وال�رشائح 

االجتماعي������ة املختلفة، وق������وة وتاأثري الراأي 

العام يف املجتمعات على خمتلف املوؤ�ش�ش������ات 

االقت�شادية وال�شيا�شية واالجتماعية.

وللعالق���ات �لعام���ة تعريف���ان �أ�سا�سي���ان 

هما:

1- �لتعري���ف �ملهن���ي �ملتخ�س�ص: ويق�ش������د 

به اإقامة عالقات ح�ش������نة داخل املوؤ�ش�ش������ات 

وخارجه������ا، مبني������ة عل������ى التفاه������م والثقة 

املتبادل������ة. م������ن خ������الل اإب������راز االهتم������ام 

�شا�شية التي ت�شطلع بها اإدارة 
بالوظائف االأ

العالق������ات العام������ة، يف موؤ�ش�ش������ة اأو منظمة 

حكومية  كانت اأم خا�ش������ة، لتكون وظيفتها 

بذلك اإدارية بحتة. وتبلور هذا التعريف مع 

ظهور �شخ�ش������يات متخ�ش�شة يف العالقات 

العامة م������ع بداية القرن الع�رشي������ن، اأمثال: 

اإيف������ي يل، واإدوارد بريني������ز، وج������ون هي������ل. 

وتبع ذلك قيام جمعي������ات واحتادات علمية 

ومهنية �ش������مت املتخ�ش�ش������ني يف العالقات 

مريكية،  وروبي������ة والأ العام������ة يف القارتني الأ

أربعينات وخم�شينات القرن الع�رصين.  خالل ا

و�شاهمت تلك اجلمعيات واملنظمات بدورها 

يف زيادة تعريف العالقات العامة، و�شاعدت 

على حتديد مهامها ووظائفها.

ويف ع������ام 1947 ن�������رصت جمل������ة اأخب������ار 

 Public Relation العام������ة  العالق������ات 

News خال�ش������ة لتعريف العالقات العامة، 

اأخذت������ه من نتائج ال�شتق�ش������اء الذي اأجرته 

ب������ني م�ش������رتكيها، والعامل������ني يف جم������الت 

العالقات العامة، وجاء فيها اأن: »العالقات 

دارة التي تقوم بتقومي  العامة: هي وظيفة الإ

اجتاهات اجلمهور وربط �شيا�ش������ات واأعمال 

أو من�ش������اأة مع ال�ش������الح الع������ام، وتنفيذ  فرد ا

برامج لك�شب تاأييد اجلمهور وتفهمه.

واعت������رب اإيف������ي يل اأح������د رّواد العالقات 

مريكية، اأن  العامة يف الوليات املتح������دة الأ

مهمتها مزدوجة، وتبداأ من درا�شة اجتاهات 

الراأي العام، ون�شح ال�رصكات بتغيري خططها، 

وتعديل �شيا�ش������اتها خلدمة امل�شلحة العامة، 



275 العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد  570    اآذار  2011 

زمات العالقات العامة الدولية )الدبلوما�شية ال�شعبية(  واإدارة الأ

وثم اإعالم اجلمهور مب������ا تقوم به ال�رصكات 

من اأعمال تهمهم وتخدم م�شاحلهم.

أما اإدوارد برينيز خبري العالقات العامة  ا

مريكي، فاعترب اأن العالقات العامة هي:  الأ

حماولة لك�ش������ب تاأييد الراأي العام لن�ش������اط 

أو موؤ�ش�ش������ة، عن طريق  اأو ق�ش������ية اأو حركة ا

قناع والتكيف، اأي اإيجاد التكيف  عالم والإ الإ

والتكامل والتوافق بني مواقف موؤ�ش�شة معينة 

و�ش������لوكها، مع مواقف جماهريها ورغباتهم، 

خر. بحيث ل يطغى اأحدهما على الآ

مريكية  اأما جمعية العالق������ات العامة الأ

أو  فقد عرفتها باأنها: ن�ش������اط اأي �ش������ناعة ا

أو من�شاأة  احتاد اأو هيئة اأو مهنة، اأو حكومة، ا

لبناء وتدعيم عالقات �ش������ليمة منتجة بينها 

وبني فئة من اجلمهور: كالعمالء واملوظفني 

وامل�ش������اهمني واجلمهور ب�شكل عام، والعمل 

على تكييف اأهداف املوؤ�ش�ش������ة مع الظروف 

املحيطة بها، و�رصح اأهدافها للمجتمع.

وقدم معهد العالقات العامة الربيطاين، 

تعريف������اً للعالق������ات العامة باأنه������ا: اجلهود 

دارية املر�ش������ومة، وامل�ش������تمرة الهادفة اإىل  الإ

اإقامة وتدعيم التفاهم املتبادل بني املنظمة 

وجمهورها.

بينم������ا ج������اء تعريف جمعي������ة العالقات 

العامة الفرن�شية، باأن العالقات العامة هي: 

عالم والت�شال،  أ�شلوب لالإ طريقة لل�شلوك، وا

اللذان يهدفان اإىل اإقامة عالقات من الثقة، 

واملحافظة عليها، وتقوم هذه العالقات على 

املعرفة والفهم املتبادلني، بني املن�ش������اأة ذات 

ال�شخ�شية العتبارية، التي متار�س وظائف 

أن�ش������طة حمددة، وبني اجلماهري الداخلية  وا

ن�ش������طة  أث������ر بتلك الأ واخلارجي������ة الت������ي تتا

واخلدمات.

أم������ا جمعية العالقات العام������ة الدولية،  ا

فقد تو�ش������لت اإىل تعري������ف العالقات العامة 

دارة امل�ش������تمرة واملخططة،  باأنها: وظيفة الإ

الت������ي ت�ش������عى به������ا املوؤ�ش�ش������ات واملنظمات 

اخلا�شة والعامة، لك�شب التفاهم والتعاطف 

أن�ش������طتها. وك�شب املزيد من  مع �شيا�شاتها وا

داء الفعال للم�ش������الح  التع������اون اخلالق، والأ

ال�ش������امل  ع������الم  الإ با�ش������تخدام  امل�ش������رتكة 

واملخطط.

2- التعريف الجتماعي ال�ش������امل: وهو 

الجت������اه الجتماعي للعالقات العامة، الذي 

ظه������ر خالل ثالثينات الق������رن الع�رصين، اإثر 

زمة القت�شادية التي عانى منها القت�شاد  الأ
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العاملي عام 1929، وعرفه د. حممد البادي، 

باأنه: الجت������اه الجتماعي للعالقات العامة، 

كمهنة ذات طابع خا�س، وي�شمل كل ما ي�شدر 

عن املوؤ�ش�شة من اأعمال وت�رصفات وقرارات، 

وكل ما يت�ش������ل بها من مظاهر وا�شتعدادات 

ن ما ي�ش������در عن املوؤ�ش�شة  وتكوينات مادية لأ

أو يت�ش������ل به������ا ل������ه تاأثريات������ه، املعنوية على  ا

اجلماهري، التي ترتبط م�شاحلها بها، وهذه 

التاأثريات ه������ي التي تعطي له������ذه العنا�رص 

طبيعتها، كاأن�ش������طة للعالقات العامة، وهي 

أي�ش������اً التي تعطي لجتاه العالقات العامة  ا

�ش������فته الجتماعية. وهو ن�ش������اط ي�ش������رتك 

في������ه كل اأفراد املوؤ�ش�ش������ة من خ������الل تكوين 

عالقات عامة مرنة يف �شلوكهم وات�شالتهم 

ومعامالته������م مع اجلماهري داخل املوؤ�ش�ش������ة 

وخارجها. واأن ل يكون الهدف من الن�ش������اط 

ال�ش������عي لتحقيق الربح فقط، بل اإىل تقدمي 

خدم������ات للمجتم������ع، عن طريق اإنتاج �ش������لع 

ذواق،  وخدمات جيدة ومتطورة تنا�ش������ب الأ

أداء الوظيفة امل�ش������ندة اإليهم ب�ش������كل جيد،  وا

والجتماعية  القت�شادية  الظروف  مراعني 

الت������ي تفر�ش������ها امل�ش������وؤولية الجتماعية يف 

م�ش������اركة املجتمع املحلي هموم������ه واأفراحه 

�رصار  واأحزان������ه، والعم������ل عل������ى تقلي������ل الأ

الناجمة ع������ن ن�ش������اطاتهم، واملحافظة على 

البيئة، والعمل على النهو�س باملجتمع ثقافياً 

وعلمياً وح�شارياً ومادياً.

وعرف كانفيلد العالقات العامة، باأنها: 

دارة، التي ترغب من  الفل�شفة الجتماعية لالإ

أن�ش������طتها و�شيا�شاتها املعلنة للجمهور  خالل ا

ك�شب ثقته وتفهمه.

اأما نولت فقد ع������رف العالقات العامة، 

دارة الت������ي تهدف اإىل  باأنه������ا: م�ش������وؤولية الإ

تكيي������ف املنظم������ة م������ع بيئته������ا الجتماعية 

وال�شيا�ش������ية والقت�شادية متاماً، كما تهدف 

اإىل تكييف البيئ������ة املحيطة خلدمة املنظمة 

لتحقيق م�شلحة الطرفني.

وهو ما يظهر بو�ش������وح يف اأن الربط بني 

ولية  املجتمع وال�شيا�شة والقت�شاد واإعطاء الأ

همية منذ  لالقت�شاد كان ومل يزل يف موقع الأ

ن. مطلع القرن الع�رصين وحتى الآ

وما �شبق ن�شتطيع ا�شتنتاج اأن دور خبري 

العالقات العامة ينح�رص يف:

دارة العليا القيام بالن�شاطات  1- اإقناع الإ

التي جتعل اجلمهور را�شياً عن املوؤ�ش�شة؛

2- واإقناع اجلمهور باأن املوؤ�ش�شة ت�شتحق 

بالفعل تاأييده ودعمه املعنوي واملادي.
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واأن دور العالقات العامة ينح�رص يف:

- تبني م�ش������لحة اجلمهور وامل�ش������لحة 

العامة؛

- وو�شع ال�شيا�شات املالئمة لها؛

ي�ش������ال املعلوم������ات ع������ن  - وال�ش������عي لإ

ن�شاطات املوؤ�ش�شة و�شيا�شاتها للجمهور؛

- وخلق راأي عام موؤيد للموؤ�ش�ش������ة، لدى 

اجلمهور؛

- واإن�ش������اء مواقف حمددة ومطلوبة جتاه 

املوؤ�ش�شة؛

- وتقيي������م مواقف ال������راأي العام من قبل 

املتخ�ش�شني يف العالقات العامة؛

- واإي�ش������ال املعلومات عن تلك املواقف 

دارة املوؤ�ش�شة. لإ

وي�شمل ن�شاط العالقات العامة اليوم:

ن�ش������اط العالق������ات العام������ة يف املج������ال 

عالم،  ر�شاد والإ احلكومي: وهو- التوعية والإ

يف:

- جميع املجالت القت�شادية وال�شيا�شية 

والدبلوما�ش������ية،  والثقافي������ة  والجتماعي������ة 

للو�شول اإىل م�شاندة اجلماهري لها، وم�شاركتهم 

املعنوية واملادية يف الربامج التنموية ال�شاملة 

التي تخطط لها احلكومة؛
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- ك�شب الراأي العام لل�شيا�شات احلكومية 

الداخلية واخلارجية؛

- التع������رف على توجهات ال������راأي العام، 

وتقييم اخلدمات العامة لوظائفها املحددة، 

ومدى تلبيتها لرغبات اجلمهور؛

- العمل على دح�س ال�شائعات، والت�شدي 

عالمية امل�شادة، واإبراز احلقائق  للحمالت الإ

عن طريق م�شارحة اجلماهري؛

املوظف������ني  ب�ش������وؤون  الهتم������ام   -

احلكوميني.

ن�ش������اط العالق������ات العام������ة يف جم������ال 

املنظم������ات والهيئ������ات احلكومية: وي�ش������مل 

ن�ش������اط العالقات العامة يف جمال املنظمات 

والهيئات احلكومية:

- التعريف باأهدافها و�شيا�شاتها، وتوثيق 

ال�ش������لة والتع������اون ب������ني املواط������ن واملنظمة 

أو الهيئ������ة احلكومية للو�ش������ول اإىل الهدف  ا

املطلوب؛

- درا�ش������ة مواق������ف الراأي الع������ام، ونقل 

رغب������ات ومطال������ب اجلماه������ري العري�ش������ة 

يج������اد احللول لها،  للم�ش������وؤولني، متهي������داً لإ

وتلبيتها وفق الظروف املتاحة؛

- الهتم������ام ب�ش������وؤون العامل������ني يف تلك 

املنظمات والهيئات احلكومية؛

واملنظم������ات  بالهيئ������ات  الت�ش������ال   -

احلكومية امل�ش������ابهة، لتحقيق اأف�شل �شورة 

من التعاون بينها يف الداخل واخلارج؛

عالمي������ة املطبوعة  - اإ�ش������دار امل������واد الإ

وامل�ش������موعة واملرئية، عن ن�شاطات املنظمة 

أو الهيئة احلكومي������ة، وتبادلها وتوزيعها يف  ا

الداخل واخلارج؛

عالم  - توثي������ق كل ما تن�رصه و�ش������ائل الإ

اجلماهريية وغريها من و�ش������ائل الت�ش������ال 

اجلماهريي يف الداخل واخلارج؛

- تنظيم الزيارات الر�شمية واخلا�شة.

وهناك جمالت اأخرى ت�شمل املوؤ�ش�شات 

نتاجية واخلريية، واملنظمات  القت�شادية والإ

املهنية وال�شيا�ش������ية وغريها، ول تختلف من 

حيث ن�ش������اطات العالق������ات العامة عما مت 

تف�شيله اأعاله.

ومن املالحظ اليوم اأن العالقات العامة 

وروبية ت�ش������تخدم كو�ش������يلة من  يف القارة الأ

وروبي������ة، وزيادة  و�ش������ائل تدعي������م الوحدة الأ

التالحم والتفاهم بني خمتلف �شعوب القارة 

أنه كلما زاد  نه من املع������روف ا وروبي������ة. لأ الأ

التقدم الثقايف والعلمي والتقني يف اأي دولة 

من دول الع������امل، زاد دور العالق������ات العامة 
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)الدبلوما�شية ال�شعبية( فيها، وتوجهت تلك 

الدول نحو تاأ�ش������ي�س جمعيات وهيئات تعنى 

بالعالقات العامة، واإىل تدعيم املوؤ�ش�ش������ات 

احلكومية باأق�ش������ام خا�شة تعنى بهذا املجال 

الهام، يطلق عليها ت�شمية »اأق�شام العالقات 

العامة«. وقد تط������ورت العالقات العامة يف 

مريكية، حتى اأ�ش������بحت  الوليات املتحدة الأ

خرى،  ت�ش������اهي مثيالتها يف دول الع������امل الأ

وروبية كفرن�شا وبريطانيا  و�شهدت الدول الأ

وبلجيكا وغريها من دول العامل، تطوراً خا�شاً 

ملفهوم العالقات العامة. لت�ش������بح مار�ش������ة 

العالقات العام������ة ذات مفهوم دويل ميار�س 

فعاًل يف العالقات الدولية.

مريكية مثاًل:  ففي الوليات املتح������دة الأ

مريكية، التي  تتحمل وكالة ال�شتعالمات الأ

أن�ش������ئت ع������ام 1953، م�ش������وؤولية العالقات  ا

العامة الدولية، وغريها من امل�شوؤوليات، من 

مريكية،  اأجل حتقي������ق اأهداف ال�شيا�ش������ة الأ

عن طريق �رصح وتف�شري ون�رص تلك ال�شيا�شة، 

ومواجه������ة الدعاية امل�ش������ادة املوجهة �ش������د 

مريكية يف العامل،  �شيا�شة الوليات املتحدة الأ

ويقدم مدير الوكالة تقاريره عن �شري العمل 

مريك������ي مبا�رصة من  يف الوكال������ة للرئي�س الأ

من القومي. خالل جمل�س الأ

أ�ش�������س املعه������د الربيطاين  ويف بريطانيا ا

للعالق������ات العامة عام 1948، بهدف جتميع 

جهود مار�ش������ي وظيفة العالق������ات العامة 

و�ش������ب الهتمام على العالق������ات العامة يف 

اأجهزة الدولة املركزية واملحلية، ويف القوات 

امل�شلحة الربيطانية، واملوؤ�ش�شات القت�شادية 

عالم يف  وال�شت�ش������ارية. وميار�س �شباط الإ

البعثات الدبلوما�شية الربيطانية املعتمدة يف 

دول العامل، وظيفة العالقات العامة الدولية 

�شا�شية. عالمية الأ من خالل وظيفتهم الإ

وتط������ورت العالقات العامة يف فرن�ش������ا 

كوظيف������ة هام������ة م������ن وظائ������ف امل�رصوعات 

القت�ش������ادية والتجاري������ة وال�ش������ناعية، بعد 

اإن�ش������اء اجلمعية الفرن�شية للعالقات العامة 

ع������ام 1955، بهدف تطوير العالقات العامة 

الفرن�شية.

وتزايد الهتمام بالعالق������ات العامة يف 

اإيطاليا اإثر اإن�ش������اء جمعية تطوير العالقات 

يطالية يف روما عام 1954، ورافق  العامة الإ

يطالية  ذلك تزاي������د اهتم������ام ال�������رصكات الإ

بوظيفة العالقات العامة.

وظه������ر الهتمام بالعالق������ات العامة يف 

بلجيكا مع تاأ�شي�س جمعية العالقات العامة 
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عام 1953 لتطوير دور العالقات العامة يف 

بلجيكا.

وت�ش������طلع الهيئة العامة لال�ش������تعالمات 

يف م�������رص وهي هيئة حكومي������ة تابعة لوزارة 

عالم  عالم امل�رصية بدوره������ا »كجهاز لالإ الإ

الر�ش������مي والعالقات العامة للدولة«، ومنذ 

اإن�ش������ائها ع������ام 1954 قامت الهيئ������ة العامة 

لال�شتعالمات باأدوار عديدة على ال�شعيدين 

الداخلي واخلارجي ل�رصح �شيا�شة الدولة يف 

والقت�شادية  ال�شيا�ش������ية  املختلفة  املجالت 

والجتماعي������ة والثقافي������ة، ومواقفه������ا اإزاء 

خمتلف الق�ش������ايا. وفى الوقت الراهن تقوم 

�شا�شية منها: الهيئة بعدد من املهام الأ

- توفري ت�شهيالت لل�شحفيني واملرا�شلني 

داء عملهم على اأف�ش������ل  جانب يف م�رص لأ الأ

م�ش������توى مك������ن لنقل �ش������ورة حقيقية عما 

يجري يف م�رص اإىل العامل؛

- وتقدمي �ش������ورة م�رص اإىل الراأي العام 

العامل������ي ونقل احلقائ������ق عنها اإىل و�ش������ائل 

عالم يف خمتلف اأنحاء العامل. وعرب مكاتب  الإ

ع������الم امللحق������ة بال�ش������فارات امل�رصية يف  الإ

العديد من العوا�شم واملدن الكربى؛

- وتوفري م�ش������در للمعلوم������ات الدقيقة 

وال�ش������حيحة واحلديثة عن م�رص يف خمتلف 

�شا�ش������ية  املج������الت كالتاري������خ واحلقائق الأ

عن النظام ال�شيا�ش������ي وال�شيا�شة اخلارجية 

والثقافي������ة واملجتم������ع والفنون والقت�ش������اد 

وال�ش������ياحة وغريه������ا، واإتاحته������ا عرب موقع 

نرتنت باللغتني العربية  الهيئة على �شبكة الإ

جنليزي������ة ل������كل من يحت������اج اإليها يف كل  والإ

مكان من العامل، كما ت�ش������در مطبوعات عن 

هذه املو�شوعات باللغات املختلفة؛

وتقوم الهيئة العامة لال�شتعالمات اأي�شا 

ب������دور مهم يف التثقيف ال�شيا�ش������ي والتوعية 

الجتماعي������ة للمواطنني و�رصح ال�شيا�ش������ات 

الوطنية لهم وامل�شاهمة يف التوعية بالق�شايا 

وامل�ش������كالت الوطني������ة )مثل ق�ش������ية زيادة 

ال�شكان وق�ش������ايا البيئة( وبالق�شايا املحلية 

والبيئي������ة يف املناط������ق الريفي������ة والنائية يف 

عالم  اأنحاء م�رص من خالل مراكز النيل لالإ

عالم الداخلي. ومراكز الإ

كم������ا توفر الهيئة مرك������ز معلومات يتابع 

ع������الم الدويل ويوفر معلومات �ش������حيحة  الإ

عالم العاملي  ودقيقة عن �ش������ورة م�رص يف الإ

للمهتمني واملعني������ني بذلك يف اأجهزة الدولة 

عالم. وو�شائل الإ
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وللهيئ������ة مقر يق������ع يف �ش������احية مدينة 

ن�رص بالعا�ش������مة القاهرة، اإ�شافة اإىل مراكز 

ع������الم الداخل������ي التي تتبعه������ا يف جميع  الإ

حمافظ������ات م�رص ويعم������ل بالهيئة عدد كبري 

داريني املدربني  عالميني والفنيني والإ من الإ

عالم  على ا�ش������تخدام تقنيات الت�ش������ال والإ

أداء مهامهم. احلديثة يف ا

أ الهتمام  اأما يف اأوزبك�ش������تان فقد ب������دا

اجل������دي بالعالق������ات العام������ة الدولية بعد 

يف  مت  حي������ث   ،1991 ع������ام  ال�ش������تقالل 

 JAHON أنباء 1995/11/8 تاأ�شي�س وكالة ا

واتبعت لوزارة اخلارجية بغر�س:

يجابية عن �ش������ري  خب������ار الإ - توزي������ع الأ

والقت�ش������ادية  الجتماعي������ة  �ش������الحات  الإ

وال�شيا�شية يف اأوزبك�شتان؛

نباء  - وتطوير ال�ش������الت مع وكالت الأ

عالمية الدولية؛ واملراكز الإ

- وت�رصيع عملي������ة دخول اجلمهورية اإىل 

عالمية الدولية؛ ال�شاحة الإ

خبار داخل اجلمهورية  وجمع  وتوزيع الأ

عن:

و�شاع ال�شيا�شية واحلقوقية وغريها  - الأ

جنبية؛ يف الدول الأ

- واحتياجات ال�شوق العاملية؛

- ون�شاطات املنظمات الدولية؛

- ون�شاطات كربيات املوؤ�ش�شات وال�رصكات 

جنبي������ة املهتم������ة بالتعاون م������ع جمهورية  الأ

اأوزبك�شتان.

ويف 1996/11/21 مت اإح������داث املرك������ز 

عالمي يف ديوان رئي�س اجلمهورية، لتعريف  الإ

�ش������الحات الدميقراطية  ال������راأي الع������ام بالإ

اجلاري������ة يف اجلمهوري������ة، والتج������اوب م������ع 

التفاعالت الجتماعية وال�شيا�ش������ية املحلية 

نرتنت. والدولية، عرب �شبكة الإ

ومع انت�ش������ار مفهوم العالقات العامة يف 

العامل �ش������ارعت موؤ�ش�ش������ات التعليم العايل يف 

خمتلف دول العامل لفتتاح اأق�شام لتدري�س مادة 

العالق������ات العام������ة يف جامعاتها ومعاهدها 

وكلياتها املتخ�ش�شة.

وتعد العالق������ات العام������ة الدولية اليوم 

وظيفة م������ن وظائ������ف املنظم������ات الدولية، 

وميار�ش������ها يف منظمة الأمم املتحدة، مكتب 

ع������الم يف نيويورك من خ������الل العالقات  الإ

اخلارجية وال�شحافة واملطبوعات واخلدمات 

العامة، الت������ي تعر�س من خاللها امل�ش������اكل 

التي تواج������ه منظم������ة الأمم املتحدة، وخلق 
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هداف املنظمة. كما ومتار�س  فهم اأف�ش������ل لأ

مكات������ب منظم������ة الأمم املتح������دة يف الع������امل 

العالقات العامة الدولية من خالل الت�شال 

باملنظمات غري احلكومية يف الدول املعتمدة 

فيه������ا، يف جميع املج������الت الثقافية والفنية 

والعلمية والتعليم وال�ش������حة والعمل …اإلخ. 

ذاعتني امل�شموعة  فالم وبرامج الإ وتوزيع الأ

دلء بالت�رصيحات  واملرئية واملطبوعات، والإ

ال�ش������حفية يف اإطار م�ش������اعيها خللق تفهم 

اأف�شل عن منظمة الأمم املتحدة.

وزاد دخول �ش������بكات الكمبيوتر العاملية 

عامل الت�ش������ال املعا�رص م������ن دور العالقات 

العامة الدولية، وزاد م������ن اهتمام ال�رصكات 

متعددة اجلن�ش������ية بالعالقات العامة الدولية 

عرب �شبكات الت�ش������ال الدولية، واعتمادها 

عليه������ا يف العالق������ات التجاري������ة وامل�رصفية 

والنق������ل والتاأم������ني، وتب������ادل املعلومات على 

ال�ش������عيد الدويل. وت�شاعد العالقات العامة 

عالم اجلماهريية يف  و�ش������ائل الت�ش������ال والإ

عالمية،  احل�شول على املعلومات واملواد الإ

ما يزي������د م������ن اإمكاني������ة انت�ش������ارها على 

نباء  ال�شعيد العاملي. ولعل منافذ وكالت الأ

ذاعات امل�شموعة  وال�ش������حف واملجالت والإ

عالمي������ة الدولية عرب  واملرئي������ة، واملراكز الإ

نرتنت، خري مثال على حتول العامل  �ش������بكة الإ

عالمي بالفعل اإىل قرية كونية.  يف املجال الإ

والعالقات العامة الدولية كوظيفة مل ت�شتثَن 

من وظائف ال�ش������لك الدبلوما�شي، واأ�شبحت 

�شا�ش������ية للبعثات الدبلوما�ش������ية  من املهام الأ

املعتم������دة يف اخل������ارج، وف������ق ما ت�ش������مح به 

اإمكانيات كل دولة من دول العامل.

زمات العالقات العامة واإدارة الأ

عن������د تعر�������س احلكومات وموؤ�ش�ش������ات 

زمات تهدد مقدرتها على  املجتمع امل������دين لأ

أداء وظائفها، ويف  املناف�شة وال�ش������تمرار يف ا

الوق������ت ال������ذي تتعر�س فيه لنق������د ال�رصائح 

الجتماعي������ة والق������وى ال�شيا�ش������ية املختلفة 

ع������الم اجلماهريية  وو�ش������ائل الت�ش������ال والإ

الالذع تاأخذ العالقات العامة اأهمية خا�شة، 

ن م�ش������الح القوى وال�رصائ������ح الجتماعية  لأ

مرهون������ة بنج������اح احلكوم������ات وموؤ�ش�ش������ات 

أداء الوظائف  أو ف�ش������لها يف ا املجتمع املدين ا

املنتظرة منها.

وتعت������رب احلكومات وموؤ�ش�ش������ات املجتمع 

زمات التي تتعر�س لها نقطة حتول  املدين الأ

مفاجئة توؤدي اإىل انهيار ال�شتقرار الداخلي 
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�شا�شية للمجتمع. وتهدد امل�شالح والبنى الأ

وينت������ج ع������ن تعق������د العالق������ات الدولية 

املت�ش������ابكة نتائج غري مرغوب������ة تفر�س على 

احلكومات وموؤ�ش�شات املجتمع املدين �رصورة 

اتخاذ قرارات تتبعها اإجراءات حمددة خالل 

زمات يف وقت تكون  فرتة ق�شرية ملواجهة الأ

طراف املعنية غري م�ش������تعدة  فيه جمي������ع الأ

عملي������اً لذلك وغري ق������ادرة عل������ى املواجهة 

زمة وم�ش������اكلها املطروحة  ومهددة بخروج الأ

للت������داول عن نطاق ال�ش������يطرة، و�رصعان ما 

�شباب ليفقد  حداث، وتت�شابك الأ تتالقى الأ

اأ�شحاب القرار بدورهم قدرة ال�شيطرة على 

أو  مور يف الهيئة ا مور وت�رصيف الأ جمريات الأ

املوؤ�ش�شة املعنية وعلى اجتاهاتها امل�شتقبلية.

ولهذا جرت الع������ادة اأن تقوم احلكومات 

واإدارات موؤ�ش�شات املجتمع املدين يف ظروف 

زمات بت�ش������كيل جمموعات عمل خا�ش������ة  الأ

آثارها املحتملة  زم�������ات ومواجه������ة ا دارة الأ لإ

والتخفيف من نتائجه������ا، وتعنى جمموعات 

زمة والبحث عن طرق  العمل تل������ك باإدارة الأ

للتغلب عليه������ا والتخفيف من �ش������غوطاتها 

وال�شيا�ش������ية  والجتماعي������ة  القت�ش������ادية 

عالمية والع�ش������كرية والتحكم مب�شاراتها  والإ

واجتاهاتها وجتنب �شلبياتها م�شتفيدين من 

يجابيات املمكنة واملتوافرة لتحقيق اأق�شى  الإ

قدر من املكا�ش������ب يف اأق�رص مدة واحلّد من 

دنى حّد مكن. اخل�شائر لأ

داء العمل  وت�شتخدم جمموعات العمل لأ

املطلوب منها كل املقدرات املتاحة لوظائف 

العالقات العامة، ملاذا؟

ن وظائ������ف العالقات العامة تت�ش������من  لأ

طرق������اً للحيلولة دون حدوث اأزمات والتغلب 

عليها يف حال حدوثها �ش������من ما ي�ش������مى  ب� 

زمات(. )اإدارة الأ

أ العاملون �ش������من جمموعات العمل  ويبدا

من خ������رباء العالق������ات العام������ة والباحثون 

يف ال�ش������وؤون القت�ش������ادية، والجتماعي������ة، 

والع�ش������كرية،  عالمي������ة،  والإ وال�شيا�ش������ية، 

زمة وجمرياتها  الهتمام بالقدر ال������الزم بالأ

وم�ش������اعفاتها، بهدف البحث عن اإمكانيات 

زمة وحتليل  لفعل �شيء ما حيال جمريات الأ

أ�ش������بابها وم�ش������ادرها، اآخذين يف اعتبارهم  ا

أ  زمات الذي بدا اآخر منج������زات علم اإدارة الأ

بالتط������ور مع ظه������ور نتائج التط������ور العلمي 

أ�ش������همت بتقدمي و�شائل  والتكنولوجي، التي ا

زمات واإدارتها،  واأدوات متطورة للتعامل مع الأ
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والت�شال بغر�س جمع املعلومات وحتليلها، 

ليتمكن خرباء العالق������ات العامة والباحثني 

والجتماعي������ة  القت�ش������ادية  ال�ش������وؤون  يف 

عالمية والع�شكرية من القيام  وال�شيا�شية والإ

زمات والتغلب  بدور كبري وفّع������ال ملواجهة الأ

عليه������ا والتخفيف من تبعاته������ا الجتماعية 

والقت�ش������ادية وال�شيا�ش������ية عل������ى البيئي������ة 

املحلية.

زمات  �شا�شي لالت�شال خالل الأ أ الأ واملبدا

هو املحافظة على قدرة الت�شال والتوا�شل 

ن الت�شال خالل  مع اجلمهور امل�ش������تهدف لأ

زمات يكون اأكرث فاعلية منه يف اأي ظرف  الأ

اآخر، وميك������ن خرباء العالق������ات العامة من 

احل�ش������ول على معلومات �رصيع������ة لتحليلها، 

حداث  وتق������دم معلوم������ات اإيجابية ع������ن الأ

عالمية  اجلارية تخدم اأهداف احلمالت الإ

عالم  املخطط لها بدقة لو�شائل الت�شال والإ

اجلماهريية ب�رصعة كب������رية ودون انتظار اأن 

عالم اجلماهريية  تطلب و�شائل الت�شال والإ

تلك املعلومات بهدف احلد من ال�ش������ائعات 

والت�ش������دي للطروح������ات املعادي������ة، وتهدئة 

و�ش������اط الجتماعي������ة وال�ش������يطرة عل������ى  الأ

أية  زمة واحليلولة دون بروز ا م�ش������تجدات الأ

زمة.  تعقيدات جديدة لالأ

ولتحقي������ق اأهداف العالق������ات العامة يف 

زمات ل بد: ظروف الأ

اأولً: م������ن و�ش������ع ح������د نهائ������ي وفوري 

زمة. لالأ

قالل من اخل�ش������ائر اإىل احلد  وثانياً: الإ

دنى. الأ

وثالثاً: اإعادة الثق�ة باملوؤ�ش�شة املعنية.

ويعد تخطيط العمل اأحد ال�رصوط الهامة 

زمة دون  للنجاح وال�شيطرة على تداعيات الأ

أية مفاجاآت غري منتظرة. وهنا يوؤكد خرباء  ا

أنه من ال�رصوري اأن تقوم  العالق������ات العامة ا

أداء وفعالية قنوات  املوؤ�ش�شات املعنية بتقومي ا

زمات وخا�شة قنوات  الت�شال عند ن�شوب الأ

عالم  الت�ش������ال مع و�ش������ائل الت�ش������ال والإ

اجلماهريية. واحل�ش������ول على اأجوبة كافية 

�شئلة الهامة اأهمها: على جملة من الأ

1- م������ا الفائ������دة املرج������وة الت������ي ميكن 

أو املوؤ�ش�ش������ة املعنية من  اأن جتنيه������ا الهيئ������ة ا

عالم  خالل تعاونها مع و�ش������ائل الت�شال والإ

اجلماهريية وقنواتها املختلفة؟

2- ما الفائدة املتوقعة من تزويد و�شيلة 

ات�ش������ال واإعالم جماهريية معينة مبعلومات 

أو املوؤ�ش�شة �شاحبة  دقيقة طلبتها عن الهيئة ا

العالقة؟
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3- م������ا درج������ة املخاط������رة الت������ي تقدم 

أو املوؤ�ش�ش������ة املعنية من ن�رص  عليه������ا الهيئ������ة ا

تلك املعلومات عرب و�ش������يلة ات�ش������ال واإعالم 

جماهريية معينة؟

4- م������ا الفوائد وامل�ش������الح التي جتنيها 

عالم اجلماهريية تلك  و�شيلة الت�ش������ال والإ

من اإي�شال املعلومات التي حت�شل عليها من 

عالمية؟ أو املوؤ�ش�شة اإىل �شاحتها الإ الهيئة ا

عالمية  5- وبني������ة وتركيبة ال�ش������احة الإ

عالم  التي تتوجه اإليها و�ش������يلة الت�شال والإ

اجلماهريي������ة املعنية واإىل اأي مدى تهتم تلك 

أو املوؤ�ش�شة  البنية والرتكيبة مب�شالح الهيئة ا

�شاحبة العالقة؟

6- م������ا مدى ا�ش������تجابة ق������ادة الراأي يف 

القطاع������ات امل�ش������تهدفة ملا تطرحه و�ش������يلة 

عالم اجلماهريية تلك؟ الت�شال والإ

نظمة  7- ما م������دى مالئمة طروحات الأ

والقوان������ني املعم������ول به������ا، وم������دى تلبيتها 

لحتياجات املجتمع قبل ن�رصها؟

8- ه������ل هناك و�ش������يلة ات�ش������ال واإعالم 

جماهريية اأف�ش������ل لن�رص املعلوم������ات املقرر 

توجيهه������ا اإىل �ش������احة اإعالمي������ة اأو �رصيحة 

اجتماعية معينة؟

وكل ذلك من اأجل حتقيق اأف�ش������ل �شورة 

من التعاون بني جمموعات العمل املخت�ش������ة 

عالم  زمات وو�ش������ائل الت�شال والإ باإدارة الأ

اجلماهريي������ة كاأف�ش������ل و�ش������يلة لالت�ش������ال 

بال�رصائح الجتماعية امل�شتهدفة من احلملة 

زمات  عالمي������ة املع������دة بدقة ملواجه������ة الأ الإ

من قبل اإدارة العالقات العامة يف املوؤ�ش�ش������ة 

املعنية.

وترتب������ط عملي������ة الت�ش������ال يف ظروف 

زمات، بالتقديرات الدقيقة التي ي�ش������عها  الأ

اخلرباء للمخاطر، والفوائد املتوقعة من ن�رص 

ن فاعلية املعلومات املن�ش������ورة  املعلوم������ات، لأ

ترتبط بالق������در الذي توؤخذ فيه الن�ش������ائح 

املقدمة م������ن كبار اخلرباء، واملتخ�ش�ش������ني 

العاملني يف جمال العالقات العامة.

زمات عادة اتباع طرٍق معينة  وتفر�س الأ

زمة  مرتبطة بخ�ش������ائ�س امل�شكلة ملواجهة الأ

م������ن دون تقدمي �ش������مانات تكف������ل اخلروج 

زم������ة التي تواجهه������ا الهيئة  ال�رصي������ع من الأ

أو موؤ�ش�شة املجتمع املدين اعتماداً  احلكومية ا

على خربات اخلرباء واملتخ�ش�شني العاملني 

زمة  يف جمال العالقات العامة للخروج من الأ

من خالل العوامل الرئي�ش������ية التي ميكن اأن 
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زمة  ت�ش������من جناح عملية الت�شال خالل الأ

والتي تعتمد على:

1- وج������ود خطة حمددة لالت�ش������ال من 

�ش������من اخلطة العامة املر�شومة للتغلب على 

زمة؛ الأ

2- ت�ش������كيل فريق متخ�ش�������س ملواجهة 

زمة عند ن�شوبها؛ الأ

3- ت�ش������مية �ش������خ�س حمدد للقيام بدور 

عالمية  الناطق الر�ش������مي لطرح البيانات الإ

وال�ش������حفية طيلة الفرتة التي متتد خاللها 

زم������ة. من �ش������من معادلة: م������ن يتحدث،  الأ

ومع من يتح������دث، وعن ماذا يتحدث، ومتى 

يتحدث، وما الفائدة املرجوة من احلديث.

وعل������ى جمموع������ات العمل املتخ�ش�ش������ة 

زم������ات ع������دم جتاه������ل العام������ل  ب������اإدارة الأ

ن العاملني يف  زمة لأ الجتماعي يف �شياق الأ

اجلهة التي تعاين من اأزمة معينة �شيخو�شون 

نقا�ش������ات من دون تفوي�س من اجلهة املعنية 

و�ش������اط الجتماعية التي يعي�ش������ون  م������ع الأ

ويعمل������ون فيها و�ش������ريدون وف������ق اإمكانياتهم 

�ش������ئلة التي �شتوجه اإليهم من  الذاتية على الأ

خمتلف اجلهات، ولهذا على ما نعتقد يجب 

ت�ش������مني اخلطة املو�شوعة اإ�رصاك العاملني 

على خمتلف م�شتوياتهم وحتديد اأدوارهم يف 

زمة للو�شول اإىل حد  تنفيذ خطة مواجهة الأ

مينع الت�رصيحات اخلا�شة من خارج اخلطة 

املو�شوعة عن طريق �رصح م�شاوئها للعاملني 

�ش������اعات  يف اجلهة املعني������ة واأخطار بث الإ

زمة،  من قبل غري املتخ�ش�ش������ني مبواجهة الأ

ع������الن عن اجله������ة املخت�ش������ة للرجوع  والإ

اإليه������ا داخل اجله������ة املعنية عن������د احلاجة، 

عالم  وعدم الكتفاء بو�ش������ائل الت�ش������ال والإ

اجلماهريية وحدها.

أي�ش������اً من ت�ش������مية جهة خمت�شة  ول بد ا

بجم������ع وتدقي������ق وحتلي������ل وتقدي������ر راجع 

�ش������دى ومدى تاأثري الت�رصيحات الر�ش������مية 

أ�شاليب  وغري الر�شمية وال�ش������ائعات واقرتاح ا

زمة.  حم������ددة للتعام������ل معها طيلة ف������رتة الأ

نه من املعروف اأن الت�رصيحات الر�ش������مية  لأ

يقوم باإعدادها خرباء خمت�ش������ون متفرغون 

زمة ي�ش������اعدهم م�شت�ش������ارون يف  ملواجهة الأ

عالمية ب�شكل مركزي  املجالت القانونية والإ

زمة  وبتفوي�س من اإدارة اجلهة املعنية يف الأ

هداف  توخياً للحذر والدقة للو�ش������ول اإىل الأ

املر�شومة.

اآخذين بعني العتبار �رصورات ال�رصاحة 
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والعلني������ة يف الت�رصيح������ات، وجتنب ن�ش������وء 

نزاعات قانونية قد تثري اأزمات ق�شائية غري 

ن اخل�شوم  متوقعة من تلك الت�رصيحات، لأ

يتم�ش������كون عادة بحرفية م������ا اأعلن لتحقيق 

ن ال�رصاحة  زمات، لأ اأهدافهم من اإث������ارة الأ

زمات من  والعلنية من م�ش������وغات مواجهة الأ

عالم اجلماهريية،  خالل و�شائل الت�شال والإ

وه������و ما اأكده روب������رت ديلين�ش������نايدر املدير 

حدى كربيات ال�رصكات املتخ�ش�شة  ال�شابق لإ

يف العالق������ات العامة يف الولي������ات املتحدة 

أنه: »على املوؤ�ش�ش������ة التي  مريكي������ة بقوله ا الأ

زمة اخلروج اإىل اجلمهور مبا�رصًة  تتعر�س لأ

زمة عرب قنوات الت�شال  عالن عن الأ بعد الإ

عالم اجلماهريية«. وو�شائل الإ

أينا ه������ذا ل ميكن اأن يتم دون ناطق  وبرا

ر�ش������مي متخ�ش�������س يف جم������الت العالقات 

العامة يتحرك داخ������ل وخارج اجلهة املعنية 

زمة على حد �شواء. يف الأ

ودور الناطق الر�ش������مي عادة ي�شند ملدير 

اجلهة املعنية بحكم وظيفته، ولكن اجلهات 

زمات كثرياً ما تلجاأ لتعيني  املعنية خ������الل الأ

زمة  ناطق ر�ش������مي متخ�ش�������س يف جمال الأ

آثارها  الطارئة قادر على تقدي������ر اأهميتها وا

املحتمل������ة وله اإمل������ام كامل بطرق الت�ش������ال 

واحلوار مع اجلمهور امل�شتهدف والتعامل مع 

عالم اجلماهريية. و�شائل الت�شال والإ

وع������ادة ما يك������ون الناطق الر�ش������مي من 

زمة، ومراعاة  اأع�شاء فريق العمل ملواجهة الأ

اأن يك������ون هن������اك اأكرث من بديل ل�ش������تبدال 

زمة دون  الناط������ق الر�ش������مي خالل ف������رتة الأ

ية هزات  زمة لأ تعري�س خطة اخلروج من الأ

قد ل يحمد عقباها.

واأن ل ين�ش������ى مدي������ر اجله������ة املعنية يف 

زم������ة اختي������ار الناطق الر�ش������مي من بني  الأ

�ش������خا�س قبولً م������ن قبل القطاعات  اأكرث الأ

امل�ش������تهدفة من اخلطة املع������دة للخروج من 

نه على عملية اختيار �شخ�ش������ية  زم������ة، لأ الأ

الناط������ق الر�ش������مي تتوقف النتائج ال�ش������لبية 

زمة. يجابية لعملية اإدارة الأ والإ

أت������ي دور العاملني يف اجله������ة املعنية  ويا

زمة �ش������من اخلطة املو�ش������وعة رديفاً  يف الأ

ومكم������اًل لعمل الناطق الر�ش������مي يف حال لو 

زمة، والعمل  اأح�شن فريق العمل مواجهة الأ

دخال  أو�شاط العاملني يف اجلهة املعنية لإ يف ا

الطماأنينة اإىل نفو�شهم على م�شائرهم التي 

زمة العابرة، اأولً، ومن ثم ر�ش������م  تهددها الأ
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دور وا�ش������ح لهم يف عملية الت�شال اجلارية 

و�ش������اط الجتماعية الذي������ن هم جزءٌ  مع الأ

منها وال�ش������تفادة من عملي������ة نقلهم لراجع 

والت�رصيحات  للبيانات  عالمي  الإ ال�ش������دى 

التي ي�شوقها فريق العمل من خالل ن�شاطاته 

زم������ة واخلروج منه������ا وما يدور  ملواجه������ة الأ

زمة من �ش������ائعات  حول اجلهة املعنية يف الأ

ن م�شري اجلهة املعنية يف النهاية  واأقاويل لأ

هو م�شريهم وم�ش������تقبلهم اأي�شاً وما يعنيها 

يعنيهم ب�شكل مبا�رص.

خا�ش������ة واأن من مه������ام العالقات العامة 

لدى احلكومات وموؤ�ش�ش������ات املجتمع املدين 

عل������ى ال������دوام العمل على تعزي������ز الثقة بني 

دارة والعاملني يف اجله������ة املعنية وتعزيز  الإ

الثقة املتبادلة بني اجلهة املعنية وجمهورها، 

زمات التي يتعقد  وم�شاعفة العمل خالل الأ

خاللها �شلوك قيادة اجلهة املعنية ومرد ذلك 

أ�ش������ار اإليها املتخ�ش�س  بع�س العنا�رص التي ا

مريكي بوب كاريل وهي: الأ

زمة حلظة  أبعاد الأ 1- �ش������عوبة حتديد ا

وقوعها؛

2- و�ش������عوبة حتديد اجله������ات التي قد 

زمة؛ تطالها الأ

زمة  أ�شباب حدوث الأ 3- و�شعوبة تف�شري ا

التي ق������د تطالهم يف بع�������س احلالت حتى 

زمة؛ نهاية الأ

و�شاط الجتماعية  4- وا�شتمرار �شعور الأ

زمة باخلطر؛ التي مت�شها الأ

يف  باخلط������ر  ال�ش������عور  وت�ش������خيم   -5

زم������ة  بالأ املعني������ة  و�ش������اط الجتماعي������ة  الأ

م������ن خ������الل انتظارهم للخ������رب اليقني الذي 

ينتظرونه؛

6- واتخاذ القرارات بن�رص اأخبار تفر�س 

زمة يف حالة من التوتر  نف�ش������ها من خالل الأ

ال�شديد؛

7- و�رصورة تقوية العوامل النفعالية يف 

زمة. �شلوك من مت�شهم الأ

فيما يوؤكد اأكرثية خرباء العالقات العامة 

زمات يتحدد  دارة خالل الأ على اأن �شلوك الإ

دارة  أو النفتاح الذي تنتهجه الإ من النغالق ا

املعني������ة ومن فهمها للبع������د النظري للثقافة 

و�شاط  اجلماهريية ومدى تلبيتها ملطالب الأ

للجهة  الداخلي������ة واخلارجية  الجتماعي������ة 

ولويات التي ت�ش������عها لالت�شال  املعنية. والأ

زم������ة  و�ش������اط الجتماعي������ة املعني������ة بالأ بالأ

مركزياً وهام�ش������ياً، ومن الثوابت يف مواجهة 

زمات: الأ



289 العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد  570    اآذار  2011 

زمات العالقات العامة الدولية )الدبلوما�شية ال�شعبية(  واإدارة الأ

و�ش������اط الجتماعي������ة تتناق������ل  1- اأن الأ

اخلرب عن طريق قنوات الت�شال ال�شخ�شي 

فراد ب�ش������كل �رصيع حت������ى قبل ن�رصه  ب������ني الأ

عالم اجلماهريية،  يف و�شائل الت�ش������ال والإ

مثال: وقوع انفجار يف م�ش������نع للكيماويات 

قريب من مناطق �ش������كنية ي�شكنها العاملون 

أو وقوع كارثة يف منجم  يف امل�ش������نع املذكور، ا

ت�ش������كن اأ�رص العاملني فيه مبنطقة قريبة من 

املنجم؛

زمة  2- مي������ل الب�رص لتف�ش������ري م������دى الأ

خطار  وتاأثريها من منظورهم ال�شخ�شي والأ

التي تهدد احلياة وكلها عوامل مو�ش������وعية 

اأكرث منها ذاتية؛

3- هيب������ة امل�ش������ادر احلكومية التي هي 

و�شاط  خرى على الأ اأكرث تاأثرياً من امل�شادر الأ

الجتماعية؛

زمة  4- قيا�س جدية وحجم وات�ش������اع الأ

و�ش������اط الجتماعي������ة، اعتماداً  من قب������ل الأ

عالم  على مدى تغطية و�ش������ائل الت�شال والإ

زمة؛ اجلماهريية لتداعيات الأ

زمة عرب و�شائل  خبار عن الأ 5- توفري الأ

ات�ش������ال واإعالم �شهلة النت�ش������ار، للحد من 

و�شاط الجتماعية  ال�شائعات وم�ش������اعدة الأ

و�شاع بدقة. على تقدير الأ

ويبق������ى اأن نقول ختام������اً اأن اإدارة اجلهة 

زمة هي امل�ش������وؤولة بالكامل عن  املعني������ة بالأ

التغل������ب عليها من خ������الل تقديرها ملواقف 

زمة، وعلى جناحها  خرى من الأ اجله������ات الأ

زمة والتغلب عليها، ويتوقف على  يف اإدارة الأ

خرين بها، وعل������ى التعامل مع  م������دى ثقة الآ

عالم اجلماهريية. و�شائل الت�شال والإ

¥µ
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أربعة ماليني عام تقريباً، ولكنه عرف  ن�س������اين وميوت منذ � يولد �لكائن �لإ

�لكتابة منذ �أقل من �س������تة �آلف عام. ذلك �أن �لكتابة بد�أت ب�س������كل متو��سع 

يف بالد ما بني �لنهرين لتلبية حاجات �ملحا�س������بة يف �لزر�عة و�لتجارة. على 

�أن �لكتابة �مل�س������مارية مل تبق �ل�سكل �لوحيد للكتابة مدة طويلة. فقد �نت�رشت 

أ�س������كال �أخرى منه������ا يف م�رش و�ل�س������ني. ويف كل مكان، بقي������ت هذه »�لهبة  �

�ساطري  أر�س������تقر�طية مقتدرة، فالأ �ل�س������ماوية« من �خت�س������ا�ص نخبة، طائفة �

باحثة ومرتجمة واأ�ستاذة يف جامعتي دم�سق و�سنعاء �سابقًا.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

بجديات املرتجمون واخرتاع الأ

ترجمة: د. ملكة �أبي�ض

❁
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له »توت«،  امل�رصية تعزو اخ������راع الكتابة للإ

لهة وكاتبها، اإ�ض������افة اإىل كونه 
م�ضت�ض������ار الآ

»اإل������ه املعرف������ة، واللغات، وال�ض������حر«. وكلمة 

»هريوغليف« تعني »نق�ضاً مقد�ضاً«.

وم������ع الكتاب������ة ُول������د التاريخ، ون�ض������اأت 

ثار مفردات  الرجمة. فقد اكت�ضف علماء الآ

»�ض������ومرية � اإيبلوي������ة )ن�ض������بة اإىل اإيبل(«، 

أل������واح م������ن الفخار تع������ود اإىل 4500  على ا
�ض������نة )Dalnoky 1977(. وهذه القوائم 
ثنائية اللغة ت�ضهد على ن�ضاط بعيد يف جمال 

الرجمة. و�رصعان ما غدت الكتابة احلامل 

املف�ضل للعقود التجارية، والتعاليم الدينية، 

دب.  واحلقوق، والأ

اللغ������ة، والتعلي������م،  �ض������ادة  كان الكتب������ة 

والرجمة يف احل�ض������ارات القدمية. وكانوا 

دارية، والعلوم الدينية  يحتكرون الوظائف الإ

واملدنية �ض������واء ب�ض������واء. مما يعني، من دون 

أ�ضهموا يف اخراع الكتابة، ولكن  أنهم ا �ضك، ا

زمنة. ا�ضمهم �ضاع يف عتمات الأ

ح������وايل األف ع������ام قبل املي������لد، اخرع 

رجح يف  بجدي������ة، عل������ى الأ الفينيقي������ون الأ

ن جبيل، �ض������مايل بريوت(.  بيبلو�س )وهي الآ

وهذا الخراع ميثل ثورة حقيقية. فبف�ض������ل 

�ضوات،  بجدي، اأعني ت�ضجيل الأ التجريد الأ

�ض������ار يكفي ملمار�ض������ة الكتابة معرفة ثلثني 

حرفاً، بدلً من ا�ض������تذكار مئ������ات، بل األوف 

أو الر�ش������وم املعقدة. وكون  اأحياناً من الرموز ا

الفينيقيني جتاراً وبح������ارة، جعل اأبجديتهم 

تنت�������رص ل������دى ال�ش������عوب املحيط������ة بالبحر 

والعربية،  رامية،  الآ بجديات  والأ املتو�ش������ط. 

ت�ش������تق  والعربية،  والقبطي������ة،  واليوناني������ة، 

جميعها من الفينيقية.

كان اليوناني������ون اأول م������ن فكر يف تثبيت 

احل������روف ال�ش������وتية بغي������ة ت�ش������جيل جميع 

مانة. ويف  اأ�ش������وات لغتهم خطياً مبنتهى الأ

�ش������بيل حتقيق ذلك ا�ش������تخدموا رموزاً متثل 

 y، :رامية بجدي������ة الآ حروفاً �ش������امتة يف الأ

أم������ا حرف i فهو من اخرتاعهم،  O، E، A. ا
بجدية  ألواح ال�ش������مع. وه������ذه الأ مثل������ه مثل ا

بجدية الالتينية  اليونانية اأعطت بدورها الأ

ترورية  يف القرن ال�شابع ق. م.، بو�شاطة »الأ

رجح. Etrusque« على الأ
أنه بداية  بجدية على ا وينظر اإىل ظهور الأ

لدميوقراطي������ة املعرف������ة وتعميمها )1987 

.)Jean
يق������در علماء اللغة وجود اأكرث من �ش������تة 

ر�س.  اآلف لغ������ة حمكية حالي������اً على وجه الأ

ولك������ن اللغات التي متلك تقلي������داً مكتوباً ل 

تزي������د على عدة مئات. اأ�ش������ف اإىل ذلك، اأن 

بجدية  الكتابات املحلية تنح�رص ل�ش������الح الأ

ن علماء اللغ������ة يعتمدونها، ثم  الالتيني������ة، لأ

أو  ي�شتخدمون عالمات )تو�شع فوق احلرف ا
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�شوات املميزة للغاتهم  حتته( للدللة على الأ

املحلية.

أ�ش������كال  وخالل الرحلة الطويلة لخرتاع ا

الكتاب������ة، لي�������س من ال�ش������هل دوم������اً حتديد 

أداه املرتجم������ون بدقة. على  ال������دور ال������ذي ا

�ش������ماء. وخالل هذا  أنن������ا نعرف بع�������س الأ ا

املقال نود التذك������ري ببع�س املرتجمني الذين 

أ�شهموا يف و�شع اأبجديات ل�شعوبهم، وفيهم  ا

بجدي������ة  الأ خم������رتع   »Wulfilla »ولفي������ال 

القوطية )القرن الرابع، بلغارية(، و»م�رصوب 

ما�شتوت�س Mesrop Machtots«، خمرتع 

لبانية، واجليورجية  رمنية، والأ بجديات الأ الأ

)القرن اخلام�س، اأرمينية(، والراهب »جيم�س 

اإيفان������ز James Evans« خم������رتع نظ������ام 

الكتاب������ة املقطعي������ة »كري« )القرن التا�ش������ع 

ع�رص، كندا(.

ولفيال والتعليم الديني للقوط:

ول������د ولفيال نحو 311، يف رومانية على 

مه من ن�ش������ل م�ش������اجني  رجح. واأجداده لأ الأ

رومان م�شيحيني، جلبهم القوط من كابادوكيا 

يف الن�شف الثاين من القرن الثالث.

وجدير بالذكر اأن القوط ي�شكلون الفرع 

ال�رصقي لل�ش������عوب اجلرمانية التي ا�شتقرت 

منذ القرن الثاين يف حو�س نهر الف�ش������تول، 

�شود. وقد  وعلى ال�ش������احل ال�شمايل للبحر الأ

مرباطورية الرومانية  ا�شتمروا يف حماربة الإ

أو القوط الغربيني،  حتى احتالل الويزيغوت، ا

 ،Alaric لروم������ا بقي������ادة زعيمهم األري������ك

وهدمهم لها عام )410(. 

هذه الظروف التاريخية تبني ملاذا ح�شل 

ولفيال على تربية م�ش������يحية على الرغم من 

أنه عا�س يف و�شط وثني. وحني بلغ الثالثني،  ا

اأ�شبح قارئاً خالل املرا�ش������م الدينية. وهذه 

الوظيفة كانت ت�شمل درا�شة الكتاب املقد�س، 

عماله القادمة  ما اأهلّه ب�ش������ورة مبا�رصة لأ

يف الرتجمة. وحوايل عام 340، جرى ر�شمه 

أو�ش������يب Eusebe« )نحو  أ�ش������قفاً على يد »ا ا

رياين،  260-340( ال������ذي اعتنق املذهب الأ
وكان واحداً من اأقوى ال�شخ�شيات تاأثرياً يف 

ع�رصه.

وهكذا مت تكليف ولفيال برعاية اجلالية 

امل�ش������يحية الت������ي كانت تعي�س داخل �ش������عب 

الويزيغوت، وتتاألف بدرجة رئي�شة من اأحفاد 

ال�شجناء امل�شيحيني الذين ينتمون للطبقات 

املحروم������ة. فمار�������س مهمات������ه خالل �ش������بع 

رياين. �شنوات، وعمل على ن�رص املذهب الأ

وعلى اإثر مالحقة موجهة �شد  امل�شيحيني 

)ع������ام 348( اجتاز ولفي������ال الدانوب، يتبعه 

ر�س  أن�ش������اره، وجل������اأ اإىل اجلن������وب، يف الأ ا

الرومانية. هذه الهجرة اأعطته لقب »مو�شى 

اجلديد«، واأف�شت به اإىل ال�شتقرار بالقرب 

من نيكو بولي�س، يف املدينة احلالية )ترنوفو( 
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يف بلغارية. فبقي فيها ثالثة وثالثني عاماً.

أيقن ولفي������ال اأن ترجم������ة الكتاب  لق������د ا

داة التي لب������د منها لين�رص  املقد�س ه������ي الأ

التعاليم امل�شيحية. وبدا له اأن ذلك يقت�شي 

بال�������رصورة اخ������رتاع اأبجدي������ة، فق������د كانت 

القوطية لغة حمكية فح�شب.

�ش������وات ا�شتعار  ويف �ش������بيل ت�ش������جيل الأ

ولفي������ال حروفاً م������ن اليوناني������ة، والالتينية، 

والكتاب������ات اجلرمانية القدمي������ة )الرونية(. 

وهنا ل يجب اخللط بني احلروف ال�ش������بعة 

ملانية  بجدية ولفيال والكتابة الأ والع�رصين لأ

بجدية  القوطية وهي جمرد حتويل خطي لالأ

الالتينية.

أ ولفي������ال يرتج������م الكت������اب املقد�س  ب������دا

مب�ش������اعدة فريق من اأعوان������ه. وهذه املهمة 

ال�ش������خمة �ش������غلته طوال وليته التي دامت 

اأربعني عاماً. ونظراً ملعرفته بطبيعة القوط 

نه  املحاربة، فقد اأغفل ترجمة كتاب امللوك، لأ

و�شاف العديدة للمعارك  خ�شي من اأن تثري الأ

اأهواءهم احلربية. فقد كان مواطنوه، بح�شب 

ما يرى، �ش������ديدي النزوع للحرب، واللتحاق 

بحمالت ال�شلب والنهب.

يف هذه الرتجمة، ا�شتند ولفيال اإىل الن�س 

اليون������اين، واتبعه بدقة م������ن حيث الكلمات 

والنحو. وكثرياً ما ا�شطر اإىل اخرتاع كلمات 

جديدة يف لغت������ه. ».. وبهذه الرتجمة، جعل 

دب قوطي، ميكن عن  ولفيال نف�شه موؤ�ش�شاً لأ

طريقه متابعة تطور اللغة اجلرمانية خالل 

خم�شة ع�رص قرناً.. ومن اللغة التي �شممها، 

دخلت مف������ردات عدي������دة اإىل جميع اللغات 

جنليزي������ة،  والإ كالهولندي������ة،  اجلرماني������ة، 

.)Van Hoof ،1990( .»ملانية والأ

مرباطور تيودو�س  يف عام 380 ب������ادر الإ

ال������ذي اأعلن امل�ش������يحية دين������اً للدول������ة اإىل 

ريانية التي رف�شها جممع  الت�رصيع �ش������د الأ

أنها  نيقية عام )325( ب�ش������فتها بدعة، على ا

باطرة. على اأن  بقيت حتظى بت�شامح من الأ

أتباع هذا  مرباطور �شب اللعنة على ا هذا الإ

املذهب وو�ش������فهم باملارقني. ُفدعي ولفيال 

للدفاع ع������ن معتقداته يف الق�ش������طنطينية. 

ولكن اأع�شاء املجمع مل ي�شمحوا له بالكالم. 

أو  بعدئذ اأ�ش������ابه املر�س، وتويف )عام 382 ا

383( عن عمر يناهز ال�شبعني.
�شقف ولفيال الكثري، ول�شيما حول  كتب الأ

ريانية، ولكن قلة م������ن وثائق ذلك الع�رص  الأ

و�ش������لت اإلينا. ومن ال�ش������واهد النادرة للغة 

جنيل  القوطية، لدينا مقطع من ترجمته لالإ

وهو Codex Argenteus ال�شهري، الذي 

يعود اإىل القرن ال�شاد�س، على رّق اأحمر مع 

حروف مطلية بالف�شة والذهب. هذه الوثيقة 

الثمينة حمفوظة يف مكتبة جامعة اإب�شال )يف 

ال�ش������ويد(. واإجنيل ولفيال ميثل اأقدم وثيقة 
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بلغ������ة جرمانية حظيت بقدر من النت�ش������ار. 

وه������ذا العمل، كما يق������ول املخت�س )هريفيغ 

أ�ش������هم يف اإلهاب احلما�شة  ولغرام، 1988( ا

الديني������ة لدى املعتنقني اجلدد للم�ش������يحية، 

رياين بني القوط، واحلفاظ  ون�رص املذهب الأ

ثنية. على هويتهم الإ

م�ـــرَوب ما�ستوت�ـــص، الوجـــه البـــارز يف 

اأرمينية:

رمني������ة، منذ القدمي،  توؤكد الكني�ش������ة الأ

اأ�ش������ولها املرتبط������ة باحلواري������ني. ويبدو اأن 

التب�ش������ري بامل�ش������يحية قام على يد اثنني من 

حواريي امل�شيح الثني ع�رص وهما: القدي�س 

خ�������س القدي�س جود  بارتيليم������ي، وعلى الأ

.Jude
ويف بداي������ة الق������رن الراب������ع، وبدافع من 

 )326-240 )نح������و  التنوي������ري  غريغ������وار 

اعتنق������ت اململكة امل�ش������يحية. وقد ح�ش������ل 

التبني الر�شمي للم�شيحية يف اأرمينية مثَّاًل 

أربعة ماليني من امل�ش������يحيني  بتعميد حوايل ا

أ�ش������هر )ع������ام 314(، بعد ت�رصيع  خالل عدة ا

مر�ش������وم ميالنو بقليل؛ ذلك املر�ش������وم الذي 

مرباطوران الرومانيان كون�شتانتني  �ش������مح الإ

ولي�ش������ينيو�س مبوجب������ه باعتن������اق العقي������دة 

مرباطوري������ة، م������ن دون اأن  امل�ش������يحية يف الإ

يجعالها العقيدة الر�شمية لها. 

ومل يتاأخ������ر القدي�������س غريغ������وار يف بناء 

 »Etchmiadzine كاتدرائية »ايت�شميازين

أ�شا�شات معبد وثني، فكانت الكاتدرائية  على ا

وىل. امل�شيحية الأ

د م�ش������ري  ه������ذا التبني للم�ش������يحية حدَّ

رمن: فموقعهم يف مقدمة الغرب امل�شيحي،  الأ

جعله������م يحمل������ون �ش������عوراً قوياً با�ش������تقالل 

معنوي، واإح�ش������ا�س عميق بوحدتهم، وحيوية 

عارمة على ال�شعيد الثقايف. ولكنهم عا�شوا 

يف الوق������ت نف�ش������ه يف عزل������ة رهيبة، خالل 

معاناته������م �ش������غوطاً من الفر�������س، والعرب، 

تراك، على التوايل. والأ

كان تعليم الكتاب املقد�س يتم يف اأرمينية، 

يف البداية، باليوناني������ة وال�رصيانية. وخالل 

الطقو�س الدينية، كان هناك جلوء للرتجمة 

ال�ش������فوية. وهاتان اللغتان، كانتا الوحيدتني 

دارة العامة  اللتني متلكان كتابة. وكانتا لغة الإ

أي�ش������اً. كما كانت الفهلوية ت�شتخدم اأحياناً.  ا

لذل������ك كان على لغة الكتاب������ة بال�رصورة اأن 

أ�شا�شي. تكون لغة ترجمة ب�شكل ا

يف تلك احلقبة الزمني������ة، كانت اأرمينية 

حت������ت الحتالل الفار�ش������ي. ومل يكن الفر�س 

ح������رف اليوناني������ة يف  يحب������ذون انت�ش������ار الأ

را�ش������ي اخلا�ش������عة حلكمه������م لئال تخدم  الأ

م�ش������الح  بيزنطة. وكانت الكتابة ال�رصيانية 

الوحيدة الت������ي تلقى قبولً لديه������م. كما اأن 

جنبي������ة يف جم������الت  ا�ش������تخدام اللغ������ات الأ



295 العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد  570    اآذار  2011 

بجديات املرتجمون واخرتاع الأ

دارة يحمل نتائج  الثقافة والإ

خطرية. م������ن هنا كان اإيجاد 

اأبجدية اأرمنية يفر�س نف�شه 

ب�شكل حاد.

م�������رصوب  أ�ش������هم  ا وق������د 

 )441-360( ما�ش������توت�س 

 � ف������رام  حك������م  خ������الل   ،

اإ�شهاماً  جابوه)414-392( 

رمنية  جوهرياً يف الثقافة الأ

رمنية، ما  لفباء الأ باخرتاع الأ

بني 392 و406.

باأ�ش������له  م�������رصوب  يعود 

اإىل هات�ش������يكات�س، يف اإقليم 

»تارون«. وقد �شغل يف البداية 

دارية  الإ الوظائ������ف  بع�������س 

امل�شت�ش������ارية  يف  واحلربي������ة 

ر�شا�ش������يديني. كان  امللكية لالأ

على معرف������ة جيدة باللغات، 

وكان يتكلم اليونانية، والفار�شية، وال�رصيانية، 

رمنية. وملا كان قد انخرط يف  اإ�شافة اإىل الأ

حياة الرهبنة، فقد راح يتابع ن�رص امل�شيحية 

يف ولية ا�ش������تمرت فيها الوثنية، وهي ولية 

أن�شاأ فيها اأحد  �ش������يونيك »كاراباخ حالياً«، وا

������ع تب�شريه اإىل مقاطعة  ولية. ثم و�شَّ اأديرته الأ

»غوت������ا« �رصق������ي ناخي�ش������تيفان. ولك������ن كان 

رمنية، لعدم وجود  ي�ش������عب عليه الوعظ بالأ

ترجمة للكتاب املقد�س بهذه اللغة. فا�شت�شار 

رمنية »�شاهاك بارتيف«  بطريرك الكني�شة الأ

بهذا ال�شدد.

كان������ت فكرة اإعط������اء �ش������كل كتابي للغة 

أ�ش������قف  رمنية تلوح يف اجلو. وكان هناك ا الأ

�رصياين با�ش������م »دانييل« ميلك وثائق غزيرة 

ع������ن اأبجدي������ات عدي������دة، وكان������ت العنا�رص 

أ ما�شتوت�س  رامية ت�شيطر على اإحداها. فبدا الآ

بجدية  و�ش������اهاك بارتي������ف يُعلِّمان ه������ذه الأ
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طفال �ش������غار. ولكن التجربة ف�شلت خالل  لأ

�شلوب يف الكتابة ل يج�شد  �ش������نتني: فهذا الأ

بدقة اأ�ش������وات اللغة الوطنية. وهذا ما جعل 

م�رصوب ما�ش������توت�س يتابع بحوثه يف �شورية، 

والره������ا، ث������م يف عام������ودة. وهن������اك اأو يف 

اأنطاكية متكن من اإعطاء �ش������كل كتابي لكل 

ن ر�شم احلروف  �ش������وت حمدد. ثم راح يح�شِّ

يف �شمي�شاط )يف تركيا احلالية( برفقة خبري 

يوناين باخلطوط ي�شمى هروبانو�س )1973، 

Grousset(. ول������دى عودت������ه اإىل اأرمينية، 
كان ميلك جميع العنا�رص ال�رصورية لت�شكيل 

اأبجدية من �ش������تة وثالثني حرفاً، باإ�ش������افة 

حرفني نحو نهاية القرن الثاين ع�رص. وبذلك 

رمنية الكال�ش������يكية  بجدية الأ مت تكوي������ن الأ

نهائياً.

لقد تبنى م�رصوب الطريقة اليونانية يف 

ت�شكيل احلروف، ور�شم احلروف ال�شوتية، 

واجتاه الكتابة من الي�شار اإىل اليمني بعك�س 

خرى. ال�رصيانية واللغات ال�شامية الأ

اإن تفا�ش������يل هذه ال�ش������تعارات ما تزال 

رمني يف  مو�ش������ع جدل، ولك������ن النظ������ام الأ

جوه������ره الفبائ������ي، ويون������اين. اإن������ه يوناين، 

جرت عليه اإ�ش������افات، �شاأنه �شاأن القوطي اأو 

ال�ش������اليف. فكما اأن النظ������ام القوطي يوناين 

اأ�ش������يفت اإليه حروف لتيني������ة ورونية، فاإن 

رمني يوناين اأ�شيفت اإليه حروف  النظام الأ

.)Peeters 1929( .شامية�

أداة تتمتع بدقة  اإن اأبجدي������ة ما�ش������توت�س ا

�ش������وتية جميلة: اثنان وع�رصون رمزاً تقابل 

أربعة ع�رص رمزاً  متاماً احلروف اليونانية، وا

�ش������وات اخلا�شة باللغة  تفيد يف ت�شجيل الأ

رمنية. الأ

ما اإن ح�ش������ل م�رصوب و�شاهاك بارتيف، 

أوا  وتالمذتهم������ا عل������ى اأبجدي������ة، حت������ى بدا

رمنية. ويف  ترجم������ة الكتاب املقد�������س اإىل الأ

�شبيل احل�شول على ن�شو�س يونانية كاملة، 

�ش������قف  اأوفد �ش������اهاك بارتيف م�رصوب والأ

مرباط������ور تيودوز الثاين  دين������ث اإىل بالط الإ

و435   431 وب������ني  الق�ش������طنطينية(.  )يف 

اأوفد �ش������اهاك بارتيف وم�������رصوب اإىل الرها 

اثن������ني من تالمذتهم������ا، وهم������ا اإزنيك وهو 

ف�ش������يب، ليعيدا ترجمة الكتب املقد�شة من 

رمنية. ثم اجتاز  الن�شو�س ال�رصيانية اإىل الأ

را�ش������ي  هذان ال�شخ�ش������ان فيما بعد اإىل الأ

البيزنطية، حيث تعلما اليونانية، يف �ش������بيل 

الرتجم������ة من هذه اللغ������ة. كما اأن مرتجمني 

اآخرين ان�ش������موا اإىل اإزنيك لتو�شعة الفريق 

وهم: ليفون دوفاناند، وكوريون �شكان�ش������يلي 

امللقب بالرائع. وحني اأمتوا مهمتهم غادروا 

م،  مرباطوري������ة البيزنطي������ة اإىل الوطن الأ الإ

وقد حملوا معهم ن�شخاً من الكتب املقد�شة، 
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 نيقية 
ْ
َمَعي باء، وق������رارات جَمْ ون�شو�ش������اً لالآ

واإيفيز.

بارتي������ف  �ش������اهاك  كان  ذل������ك  خ������الل 

أ�شا�ش������يات  وم�رصوب ما�ش������توت�س قد ترجما ا

الكتب الكن�ش������ية ا�ش������تناداً اإىل ن�شخ يونانية 

ناق�ش������ة. وحني و�شلت الن�ش������خ املجلوبة من 

الق�ش������طنطينية اأتيحت لهم اإعادة النظر يف 

وىل. حماولت الرتجمة الأ

وقد اأدت ترجمة الكتاب املقد�س ب�ش������كل 

كامل اإىل ن�رص التعليم وتبني الدين امل�شيحي 

نهائياً يف اأرمينية. وحني انتهت هذه املهمة، 

تعليمياً  و�ش������عت النخبة املتعلمة م�رصوع������اً 

�ش������ديد احلداثة، يتمث������ل يف تعليم كل اأفراد 

ال�ش������عب باإن�شاء �ش������بكة من املدار�س العامة. 

وبهذا العمل كان يرجى بناء هوية �شيا�ش������ية 

وثقافية قوية ت�ش������مح مبواجه������ة املحاولت 

الت������ي كانت تبذل من طرف اليونان والفر�س 

رمن وه�شمهم. لتمثل الأ

بجدي������ة بداية الع�رص  ي�ش������كل اخرتاع الأ

رمنية. فقد اأ�ش������يفت اإىل  داب الأ الذهبي لالآ

ترجمة الكتب املقد�ش������ة ترجم������ة للموؤلفات 

الكربى التي كانت ت�شكل الثقافة العاملية يف 

التاريخ، والفل�شفة، والريا�شيات ملوؤلفني مثل 

أو�شيب كما  أر�ش������طو، واأفالطون، وزينون، وا ا

آثار جدي������دة يف جميع املجالت:  مت تاألي������ف ا

والريا�ش������يات،  واجلغرافي������ة،  التاري������خ، 

والفلك، والكون، والطب. وبف�ش������ل ما�رصوب 

رمن  ما�ش������توت�س، و�ش������اهاك بارتيف، كّون الأ

أ�شهموا اإ�شهاماً ثقافياً  أ�شمالً فكرياً غنياً، وا را

اأ�شياًل يف ثقافة الغرب وال�رصق.

وبح�ش������ب مقولة منقولة عن »كوريون«، 

يراه������ا الباح������ث »جورج دوميزي������ل« جديرة 

بالثق������ة )Grausset 1973(، اإن م�������رصوب 

بجدية  ما�ش������توت�س، �ش������مم بعد اخرتاعه الأ

لبانيني.  رمنية، اأبجدية اأخرى ل�ش������الح الأ الأ

بجدية فقدت خ������الل فرتة طويلة،  وهذه الأ

ث������م ع������رث عليه������ا يف خمط������وط حمفوظ يف 

اإيت�ش������ميادزين. كما يعزى مل�������رصوب اخرتاع 

بجدية اجليوروجية، ولكن ل يوجد اإجماع  الأ

بهذا ال�ش������دد بني املوؤرخني. ومن املمكن اأن 

يكون مثال م�رصوب قد �ش������جع اجليورجيني 

لبانيني عل������ى اإيجاد اأبجدية وطنية لهم،  والأ

ن يع������زى ه������ذا العم������ل اإىل  دون احلاج������ة لأ

رمني م�رصوب؛ كما فعل »كوريون«،  الع������امل الأ

وه������و تلميذ م�������رصوب وموؤرخ �ش������رية حياته، 

ب�ش������بب اإعجابه ال�ش������اذج باأ�ش������تاذه )1982 

.)Dedeyan
بعد وفاة م�رصوب ما�ش������توت�س عام 441 

بقلي������ل، كتب كوريون �ش������رية حيات������ه. وهذه 

ول الكب������ري باللغة  ال�ش������رية متثل املوؤلَّ������ف الأ

رمنية. وب�شبب من اإعجاب التلميذ الهائل  الأ

مبعلمه، حتّولت اإىل تاريخ لقدي�س، ول �شيما 
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خالل و�شف الكاتب و�شول م�رصوب املظفر 

اإىل كاتدرائية »فاكار�ش������ابات«، التي ت�ش������مى 

»ايت�ش������ميادزين«، وهو يحم������ل بيده ترجمته 

أ�ش������تاذه  مث������ال«. ويقارن كوريون ا لكتاب »الأ

م مبو�ش������ى وه������و يهبط جبل �ش������يناء  املرتجمِ

ألواح القانون. حاماًل ا

اإن احلما�شة ال�شعبية التي حتيط مب�رصوب 

همية املعطاة للمو�شوع الثقايف  ما�شتوت�س والأ

رمنية مثل  ما تزال تغذي املخيلة ال�شعبية الأ

نب������ع املاء املتدف������ق. وهذا يتج�ش������د يف عيد 

»التاركمان�ش������ا« اأي املرتجم������ني، وه������و عيد 

م  يرتافق مع العودة املدر�ش������ية ال�شنوية، ويكرِّ

املرتجم������ني، والكّت������اب، واملعلم������ني، وبكلمة 

أولئك الذين يوؤدون ر�ش������الة النهو�س  واحدة، ا

جي������ال ال�ش������اعدة. وما  مة وتن�ش������ئة الأ بالأ

تزال �شور ما�ش������توت�س، وهو الرمز الوطني 

احلقيقي، واأبجديته تزين اأغلفة العديد من 

املطبوعات املدر�شية.

ويف كاتدرائي������ة ايت�ش������ميادزين، هن������اك 

قطعة �شجاد جدارية �شنعها الر�شام غريغور 

خاجنيان عام 1985، وهي ت�ش������ّور بطريقة 

بجدية يف بالد امللك  ملحمية كيفية تقدمي الأ

فرام � �شابوه. ويف عا�شمة اأرمينية »يريفان« 

يقف ن�ش������ب جليل مل�رصوب ما�ش������توت�س اأمام 

املكتبة الوطنية »مادينا تاران« يحمل ا�شمه. 

ويحتفظ يف ه������ذه املكتبة باأك������رث من ع�رصة 

اآلف خمطوط نادر تعّد كنزاً وطنياً ل يقدر 

بثمن.

»الكـــري« يف  والهنـــود  ايفانـــز  جيم�ـــص 

كندا:

يف مكان وزمان اأقرب اإلينا، عام 1840 

يف كن������دا، قام مب�رص � مرتجم اآخر يف ظروف 

أ�ش������د الخت������الف، باخ������رتاع نظام  خمتلفة ا

للكتابة يف �شبيل دعم عمله الديني والرتبوي 

لدى هنود الغرب الكندي. اإنه راهب منهجي 

»Methodiste« ا�ش������مه جيم�������س ايفان������ز 

�ش������ل،  )1801-1846(. وه������و اإجنليزي الأ

هاج������ر اإىل كندا عام 1822، وبداأ حياته يف 

أونتاريو  العامل اجلديد معلماً يف قرية يف ولية ا

ال�رصقية. وحني اعتنق املذهب املنهجي ذهب 

للتعليم يف مدر�شة ل�شغار الهنود عند بحرية 

راي�س، غري بعيد عن تورونتو.

كان حمباً للغات، يتفهمها ب�ش������كل جيد. 

أذن������ه مرهفة فيما يتعل������ق باللغات،  »كان������ت ا

ومو�شيقيتها، ولفظها، وجعل ذلك اخت�شا�شاً 

ل������ه«. )Burwash 1911(. من هنا فاإنه مل 

 ،»Le sauteux يتاأخر يف تعلمه لغة »ال�شوتو

وت�شجيلها بحروف لتينية، وترجمتها. حتى 

اإن������ه فّكر يف طباعة َم�رْصد للكلمات الهندية. 

وبعد عام من دخوله �شلك الرهبنة )1833(، 

ل الراهب ال�ش������اب اإىل اإر�شالية �شانت كلري  نُقمِ
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أونتاري������و( وهناك اأحرز  يف جنوب �ش������ارينا )ا

تقدماً كبرياً يف معرفة اللغة املحلية.

وبناء على طلب املوؤمتر الكندي للكني�شة 

املنهجية عام 1836، �شمم نظاماً للت�شجيل 

من اللغة ال�ش������وتو با�شتخدام الختزال الذي 

�ش������لي حيث كان يعمل يف  تعلم������ه يف بلده الأ

جمال »العطارة« ويتدرب على التجارة.

ويف العام الت������ايل، �ش������افر اإىل نيويورك 

جنيل  لطباعة مزامري وم�شتخل�ش������ات من الإ

ترجمها بنف�ش������ه، وكتيب �ش������غري من تاأليفه 

بالهندي������ة  والتف�ش������ري  التهجئ������ة  بعن������وان: 

جنليزية ل�شتخدامه يف مدار�س  )الكندية( والإ

ر�ش������الية، وملن يرغب يف حت�ش������يل معرفة  الإ

.»Ojibway بل�شان ال� »اأوجيبوي

اتخذ عمله التب�ش������ريي منعطفاً حا�شماً 

ع������ام 1840 اإث������ر تعيين������ه ناظ������راً ملرك������ز 

ا�ش������رتاتيجي يف »منزل الرنويج« يف ال�شمال 

ق�ش������ى لبحرية وينيبيغ )مانيتوبا(. ذهب  الأ

اإىل هناك م������ع زوجته وابنته وثالثة مب�رصين 

اآخرين، يعملون يف ن�رص امل�شيحية بني الهنود 

الكري »Cris«. و�رصيعاً ما تبني له اأن عمله 

������ل الذين  م������ع جمموعات م������ن الهنود الرحَّ

يتنقلون داخل م�ش������احة وا�ش������عة ل ميكن اأن 

يتم ب�ش������ورة جمدية دون دعم م������ن الكتابة، 

وبرنامج للرتجمة والطباعة.

أ�ش������تطيع التوا�شل  لقد كتب يقول »كيف ا

أتكل������م لغتهم؟ اإن  مع ه������وؤلء النا�س دون اأن ا

الت�ش������ال من خالل و�شيط ي�ش������به حماولة 

اإيج������اد طري������ق يف غابة بو�ش������اطة ري�ش������ة«. 

)Shiplay 1966(. لذل������ك كان عليه، هو 

والهنود، التوا�ش������ل من خالل الكتابة. ولكن 

معرفة الكتابة حتتاج اإىل تعلم طويل، وجهد 

م�ش������تمر ل ي�ش������تطيع بذله من ب������ني هوؤلء 

ال�شيادين اإل قلة.

هذه الفك������رة اأحلت عل������ى اإيفانز، حتى 

اأ�ش������حت و�شوا�شاً له. وت�ش������اءل »مل ل نخرتع 

أب�شط من  لهم طريقة اأخرى يف تعلم القراءة ا

اأبجديتنا القدمية التي يتطلب التمكن منها 

وقتاً طوي������اًل؟« )Young 1899(. وخالل 

بجدي������ة املقطعية »كري«  �ش������هرين اأجن������ز الأ

على غرار تلك التي اخرتعها للغة ال�ش������وتو. 

ف������كل عمل ميكنه ال�ش������تمرار مع ال�ش������كان 

وىل على اخرتاع  �شليني يقوم بالدرجة الأ الأ

نظام للكتابة ينا�شب لغتهم. ذلك اأن الكتابة 

والرتجمة جتع������الن من املمكن ن�رص املعرفة، 

وت�ش������همان يف اإطالق عملية تربية للجمهور، 

وهي مرحلة لبد منها يف كل تقدم.

بجدية جيم�س  والذي يعطي قيمة كربى لأ

اإيفانز ب�ش������اطتها املده�ش������ة. فه������ي تقوم يف 

الواقع على ت�ش������عة رموز )مثلث������ات، وزوايا، 

أو كاّلبات اإلخ..(.وكل من  واأقوا�س، وعقفات ا

أ�ش������كال:  أربعة ا هذه الرموز ميكن متثيله يف ا
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�شفل، اإىل اليمني، اإىل  على، اإىل الأ اجتاه اإىل الأ

الي�ش������ار. هذه الرموز الت�شعة تكفي لت�شجيل 

�ش������وات ال�ش������تة وثالثني التي تتكون منها  الأ

مو�شيقا لغة الكري. اأ�شف اإىل ذلك اإ�شارات 

حرف ال�شامتة  ت�شبه احلركات لتدل على الأ

يف نهاية الكلمات.

يتمي������ز نظ������ام الكتابة ه������ذا بخلوه من 

م������الء والنحو، م������ا جعله يحرز  قواعد الإ

جناح������اً فوري������اً. اإذ يكفي لتلمي������ذ لمع يوم 

واح������د ليتعلم������ه. والواقع اأن اأحد ال�ش������كان 

بجدية يف  ذكياء، الذي تعلم الأ �ش������ليني الأ الأ

جنيل قبل  ال�شباح، كان قادراً على قراءة الإ

خرين  مغيب ال�ش������م�س يف اليوم ذاته، واأن الآ

أ�ش������بوع يف املتو�شط  مل يحتاجوا اإىل اأكرث من ا

ليعتادوا على الرم������وز ويتمكنوا من القراءة 

)Mclean 1890(. وقد �شعر الهنود الذين 

مل ي�شبق لهم اللتحاق مبدر�شة ما، بالده�شة 

ل�ش������تطاعتهم تعلم القراءة يف فرتة ق�شرية 

مر منهم جهداً طوياًل  كهذه، دون اأن يتطلب الأ

م�شنياً. وهذا ما جعل »برو�س بيل« 1977، 

بجدية املقطعية للغة »الكري«  يقول: »اإن الأ

لل�شيد اإيفانز تعد اخرتاعاً عبقرياً«. وهكذا 

لقب الراه������ب � املرتجم »الرجل الذي يجعل 

نه كان ي�شجل  حلاء �ش������جر البتول يتكلم«، لأ

رموز اأبجديته على حلاء ذلك ال�شجر، نظراً 

لعدم تواف������ر الورق لديه. وب������دلً من احلرب 

كان ي�شتخدم الدخان الذي يغطي اجلدران 

الداخلية للمدافئ.

عل������ى اأن جيم�س ايفان������ز مل يكفه اخرتاع 

اأبجدي������ة جديدة وا�ش������تخدامها مع تالميذه 

وخالل الطقو�س الدينية، بل كان يريد طباعة 

م�ش������اعديه:  وترجمات  اخلا�ش������ة  ترجماته 

رجل الدين ويليام ماي�شون، وزوجته �شوفيا 

توما�س، وجون �ش������نكلري، والهندي ال�ش������وتو 

خريان ترجما  هرني ب. �شتينهاور. وهذان الأ

الكتاب املقد�س اإىل لغة )الكري( بني 1843 

و1850. واهتمامه اجلديد متثل يف �ش������نع 

رم������وز متحركة. لقد اأجرى حماولت عديدة 

ولكنها باءت بالف�شل. ولكنه، بف�شل اإ�رصاره 

بداع لديه، ا�شتطاع خالل ال�شنة  على روح الإ

وىل الت������ي اأم�ش������اها يف من������زل الرنويج،  الأ

طباعة �ش������بعة كتيبات م�شتعيناً بحروف غري 

متقنة، م�ش������نوعة من الر�ش������ا�س امل�شتخرج 

من اأطراف علب ال�شاي. وا�شتخدم الدخان 

�ش������رتوجني، ب������دلً من  املخل������وط بزي������ت الأ

احلرب. وا�ش������تفاد يف الطباعة من رافعة ذات 

�شالح  براغي، ي�شتخدمها �ش������ناع اجللود لإ

حزم الفرو. وعلى الرغم من هذه الو�ش������ائل 

البدائية، جنح هذا  ال������� »غوتنربغ« الكندي 

بطبع مئات الن�شخ من ترجماته.

أنتجه عل������ى هذا النحو  كان اأول كت������اب ا

مطبوعاً على حلاء �شجر البتول. وكان جملّداً 
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ّي������ل، وخميطاً باأوت������ار احليوانات.  بجل������د الأ

ك������رب حجماً من هذه البداية  واملطبوعتان الأ

البطولي������ة للطباع������ة )الك������ري(، يف املناطق 

املحرومة من خليج هد�شون تتكّونان من �شت 

وع�رصين �شفحة، ت�شمان كتابني للمزامري.

ومتر خم�س �ش������نوات قبل اأن ت�شل اإليه 

م������ن اجنل������رتا مطبعة خ�ش������بية حقيقية عام 

1845، ولكنها و�شلت متاأخرة. فاإن جيم�س 
ايفانز مل يع�س طوياًل لريى اأبجديته املقطعية 

�ش������ليني يف كندا، من  قوام الأ تنت�رص عند الأ

خليج هد�شون اإىل اجلبال ال�شخرية. يكفي 

أنه حرث، واأن اآخرين �شيح�شدون. ا

ويب������دو اأن احَل������َدث الذي اأطل������ق نهايته 

الباكرة كان موت معلمه ومرتجمه املف�ش������ل 

»توما�س ها�ش������ال« الذي قتله �شدفة بطلقة 

م������ن بندقي������ة �ش������يد وه������و يجت������از اإحدى 

البحريات. كما �شعب عليه حتمل الكراهية 

املفتوح������ة التي كان يبديها ل������ه حاكم �رصكة 

خليج هد�ش������ون. فقد جعل منه عدواً لدوداً 

حد؛  له باعرتا�ش������ه القوي على عمل يوم الأ

�شاعات عن �شلوكه الأخالقي،  اإ�شافة اإىل الإ

والتي كانت توؤث������ر فيه بعمق: فقد اتهم باأنه 

يقيم عالقات جن�ش������ية مع هنديات �ش������ابات 

كان يوؤويه������ن عن������ده. ول������دى التحقيق تبني 

�ش������اعات غري �ش������حيحة. وهكذا  اأن هذه الإ

تدهورت �ش������حته، وكان يعاين من م�شكالت 

يف القلب والكلى. وحني ا�شتدعي للعودة اإىل 

اجنلرتا، ح�ش������لت له نوبة قلبية، ومات على 

أنه كان  اإثرها يف 23 ك1 1846. ول �ش������ك ا

�شيكون �شعيداً لو اأم�شك بيديه الكتاب املقد�س 

الكام������ل ال������ذي ترجمه، وطبعت������ه اجلمعية 

جنليزية للكت������اب املقد�س، بعد  الوطني������ة الإ

وفاته بخم�شة ع�رص عاماً.

ح������داث املاأ�ش������اوية الت������ي اأغرقت  اإن الأ

خرية من حياته بالظلمة، ل ميكن  ال�ش������نة الأ

أه������م منجزاته وهي: اخرتاع  اأن تغطي على ا

كتابة مقطعية منا�ش������بة كلياً لت�ش������جيل اللغة 

»الك������ري«. فقد انت�رصت ه������ذه الكتابة لدى 

�ش������لية، اإىل حد تبني املذاهب 
املجتمعات الأ

نكليكان  الديني������ة املناف�ش������ة لها، ومنه������ا: الأ

ر�ش������اليات الكن�شية(، والكاثوليك  )جمعية الإ

)رهبنة م������رمي الع������ذراء(. كم������ا مت تكييف 

بجدي������ة املقطعي������ة الكري م������ع لغة قبائل  الأ

ينويت Inuit يف ال�ش������مال على يد جون  الإ

ه������وردون واإ. والكينز. وهكذا متكن اإدموند 

جنيل منذ  بريك من ترجمة عدة كتب من الإ

ينوكتيكوت. 1876 اإىل لغة الإ
وي�شهد ال�شتخدام امل�شتمر لنظام كتابة 

ن، وبعد مرور اأكرث من  جيم�س اإيفانز حتى الآ

همية ال�شتثنائية  مئة وخم�شني عاماً على الأ

لعمل املرتجم.

حتدثنا يف هذا املقال باخت�شار عن ثالثة 
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بجديات. فهوؤلء الذين  مرتجمني � خمرتعني لأ

يخرتعون نظم������اً للكتابة يو�ش������عون احلدود 

التي ميكن للمعارف اأن تنت�رص عربها، وتقدم 

عنا�رص ح�شارية وقيماً جديدة. اإنهم يتيحون 

ن�ش������وء اآداب، واملحافظة عل������ى تراث ثقايف؛ 

ويبداأون ن�رص التعليم ودميوقراطيته، وبذلك 

أبواب التقدم الثقايف والجتماعي  يفتح������ون ا

والروحي.

بجدية كانت حاجة مل ي�شتطع  �شحيح اأن الأ

العديد من املب�رصين جتنبها يف عملهم لن�رص 

الدين. ولكن ا�ش������تخدامها واإ�شعاعها جتاوز 

حوال. فالكتابة  العمل الديني يف جمي������ع الأ

لي�ش������ت هبة �ش������ماوية كما كان يعتقد خالل 

زم������ن طويل، ونحن نعرف اأن الف�ش������ل فيها 

حيان.  يع������ود اإىل املرتجم������ني يف معظ������م الأ

وهم باإن�ش������ائهم اأنظم������ة للكتابة يقدمون اإىل 

أو اإىل �ش������عب كامل، عماداً  جمموعة ب�رصية، ا

للتقدم، واإمكانية للنم������و والتفتح عن طريق 

تطوير احلياة الفكرية.

ونحن ن�ش������تطيع اأن نطب������ق على ولفيال، 

وم�������رصوب ما�ش������توت�س، وجمي������ع خمرتع������ي 

بجديات املجهولني، ما قاله احلاكم العام  الأ

دوفري������ن«)1902-1836(  »الل������ورد  لكندا 

فيم������ا يخ�س جيم�������س اإيفان������ز: »... الرجل 

بجدية نعمة حظيت بها  الذي اخرتع هذه الأ

مة اعرتفت بجدارة العديد  ن�شانية.. اإن الأ الإ

أو  متهم بلقب، اأو مبعا�س، ا بطال، وكرَّ م������ن الأ

بن�ش������ب، وهوؤلء مل يعطوا ن�ش������ف ما اأعطاه 

جيم�س ايفانز ملواطنيه«.

اإنه تكرمي »حلواري ال�شمال« ي�شتحقه كل 

مرتجم اأعطى �شكاًل مكتوباً للغة ما.

- Dalnoky, R (1977), «Une Bibliotheque d'ilya 4500 ans: Ebla, Science et vie, 716.

- Jean, G. (1987), L'Ecriture, memoire des Hommes, Paris, Gallimard.

- Van Hoof, H (1990), Traduction biblique et genese linguistique» Babel, 36.

- Wolfram, H. (1988), History of the Goths, Traduit par T. Y. Dunlop, Berkeley, 

University of California Press.

- Grausset, R. (1973), Histoire de L'Armenie des origines a 1071, Paris, Payot.
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armeniennes, 9.
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تعريف املراهقة وخ�صائ�صها العامة:

 
ٌ
- اإن حتديَد فرتِة املراهقِة اأمر يخ�ض������ُع لكثرٍي مَن العوامِل بع�ُضها وراثي

ٌ وبع�ُضها اقت�ضادٌي ومنها ثقايٌف....اإلخ، ومع ذلك ميكُن 
وبع�ُضها جغرايٌف بيئي

ٍ اإنًّ املراهقَة مرحلٌة من حياِة الف������رد متتُد من العمِر 10-
الق������وُل بوجٍه ع������ام

عدادي والثان������وي يف نظامنا الرتبوي،  18 �ض������نًة وهي تقابُل ف������رتةَ التعليِم الإ

وم������ن ناحيٍة اأُخرى فهي مرحلٌة تقُع بنَي مرحلِة الطفولِة والر�ض������ِد اأي مرحلٍة 

باحث ووزير �سابق.

العمل الفني: الفنانة وفاء كريدي.

❁

ò

�رسة واملجتمع املراهقون بني الأ

د. حممد يحيى خراط

❁
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أ�ش������به ما تكوُن باجل�رِس بي هاتينْ  �نتقالية �

...! �إذنْ �إنَّها تبد�أ يف نهايِة �لطفولِة  ِ �ملرحلتينْ

وتنتهي يف بد�يِة �لر�شِد.

عمار   وهن������اك �خت������اٌف و��ش������ٌح يف �لأ

فيما يخ�ُض هذه �ملرحلِة، فبع�ض �ملر�هقَي 

يبك������رون يف مر�هقِته������م �أي ير�هق������وَن منُذ 

�لعا�رسِة، وبع�ش������هم يتاأخرون يف مر�هقتهم، 

وغالباً ما تظهُر عاماُت �ملر�هقِة يف �ش������ِن 

أو �لر�بعَة ع�رسة. �لثالثَة ع�رسةَ �

وعل������ى �لرغِم م������ن �أن �لنمَو عرَب مر�حل 

�لنمِو �ملختلفِة عمليٌة مت�شلٌة م�شتمرةٌ متدرجٌة 

فاإنَّ م�ش������اَر �لنمِو يكت�شُب مع بد�ية �ملر�هقِة 

أ�شَد  معدلٍت �أ�رسَع وتغري�ٍت �أعمَق ومظاهر �

 
ُ
و�شوحاً، فمع بد�يِتها ياأخُذ �لتز�ُن �جل�شمي

أُ تغري�ٌت   بالختاِل �لن�شبيِي، وتطر�
ُ
و�لنف�شي

ع�ش������ويٌة عميقٌة تك�شُب �جل�ش������َم بنيًة وقوًة 

أ�ش������كالً �أكرَث متيز�ً وتاأخذ عاد�ت  متز�يدًة و�

و�أمناط �ل�ش������لوِك �لطفوليِة بالختفاِء وتربز 

�هتماماٌت وميوٌل جديدةٌ ت�ش������هُد على وجود 

رغب������ٍة عن������د �ملر�هِق يف تو�ش������يِع �أفق حياتِه 

وتزد�د �أحاُم �ليقظِة عنده. ونظر�ً ملا تتميُز 

به مرحلُة �ملر�هقِة م������ننْ تغري�ٍت خمتلفٍة من 

حيث �ل�ش������دة و�ل�رسعة و�لعمق و�لت�ش������اع، 

أكرًث مننْ  وخ�ش������ائ�ض تكاُد تكوُن ل�شيقًة بها �

غريها من �ملر�حِل من بينها مترُد �ملر�هقي 

على و�لديهم وثورتُهم على مدر�شيهم وعلى 

، فقد اعترَب نفٌر  أ�ش������كالمِ ال�ش������لطةمِ املختلفةمِ ا

م������ن العلماءمِ اأن املراهقَة ه������ي امليالُد الثاين 

للفردمِ وهي امليالُد النف�شي الفعلي له، كذاٍت 

متف������ردٍة لذلَك يتحدى املراهُق طفولتُه بثقٍة 

مطلقٍة بذاتهمِ ويث������وُر على عاملمِ الكبارمِ ويرفُع 

. رايَة ال�شتقالليةمِ

اخل�سائ�ُص العامُة ل�سخ�سيِة املراهِق:

- يك������وُن املراه������ُق عنَد بداي������ةمِ املراهقةمِ 

نُه ما زاَل  أ�شبَه بالطفلمِ منُه بالرا�شدمِ ذلك لأ ا

يلعُب كثرياً ويرك�ُس ويقفُز ويثريُ ال�شجَة هنا 

وهناك. وهَو غريُ ج�ش������وٍر ويف غايةمِ الن�شاطمِ 

وه������و انفع������ايٌل يف كلِّ م������ا يقوُل، وي�ش������دُر 

عنُه ن�ش������اٌط م������وزٌع واأفكاٌر طائ�ش������ٌة وميولُه 

واهتمامات������ُه غريُ ثابتٍة، ولي�َس من ال�ش������هولةمِ 

ها، ولكنَّ هذا  تروي�ُس رغباتهمِ وكب������ُح جماحمِ

 للطفولةمِ عن������َد املراهقمِ 
َ
املظه������َر اخلارج������ي

نَّ 
أ أْن تكت�ش������َف ا مظهٌر خادٌع، اإْذ من ال�ش������هلمِ ا

وراءهُ عملي������اتمِ منٍو معق������دٍة وعميقٍة تهيُئ 

أو م�شتوياٍت جديدًة وراقيًة  لظهورمِ م�ش������توًى ا

، وه������ذا هو ال�ش������بُب الذي يجعُل  م������ن النمومِ

املراهَق ين�ش������ُج ب�ش������كٍل خاطٍف ن�ش������بياً مع 

، ذلك  بقاءمِ كثرٍي من عالم������اتمِ الطفولةمِ لديهمِ

نَّ عمليَة الن�شجمِ )الر�ش������د( ل تظهُر دوماً 
لأ

على ال�ش������طحمِ اأو ل تظهُر جليًة يف ال�ش������لوكمِ 

. اخلارجيِّ

واإنَّ ك������رثةَ وتن������وَع املكون������اتمِ ال�ش������لوكيةمِ 
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عند املراهقمِ وعدَم ان�ش������جاممِ هذه املكوناتمِ 

مع اخل�ش������ائ�سمِ املميزةمِ ل�شخ�ش������يةمِ الطفلمِ 

و�ش������لوكهمِ ودورهمِ يف املجتم������ع ، ت�ش������ريُ اإىل اأن 

أُ مبغادرةمِ الطفولةمِ وبالتايل ي�رصُع  املراهَق يبدا

اخلطى باجتاهمِ امل�ش������تقبل، وهنا تربز �شماٌت 

وخ�ش������ائ�ٌس جيدةٌ يجب تنميتَه������ا ورعايتَها 

واأخَذه������ا بعنيمِ العتب������ارمِ يف عملي������ةمِ تربيةمِ 

هميةمِ هذه  . ويف حالمِ عدممِ التقديرمِ لأ املراهقمِ

أثناءمِ مرحلةمِ  الجتاهاتمِ اجلديدةمِ يف النموِّ يف ا

، ف������اإن اجلهوَد الرتبويَة املتنوعَة قد  املراهقةمِ

ل توؤدي الغر�َس املرجَو منها وبالتايل قد ميُر 

منُو �شخ�ش������يةمِ املراهقمِ مبرحلٍة حرجٍة ت�شُل 

زمةمِ اأحياناً اأو ميُر ب�ش������ورٍة ع�شوائيٍة  حدَّ الأ

مبرحل������ٍة هام������ٍة جداً م������ن مراح������لمِ النمو. 

ويوؤك������د العلُم احلديُث اأن مرحل������َة املراهقةمِ 

ن�ش������انمِ وهي  هي منعطٌف خطريٌ يف حياةمِ الإ

مرحلٌة عنيفٌة م������ن الناحيةمِ النفعاليةمِ حيُث 

تختلُج يف نف�سمِ املراهقمِ ثوراٌت تتميُز بالعنفمِ 

. والنفعالمِ

تفهمِ  - فاملراهُق يف تل������َك املرحلةمِ يثوُر لأ

، وتتميُز انفعالتُه بالتقلبمِ وعدم  �ش������بابمِ الأ

، وهناَك ميزةٌ اأخرى تت�شُل بانفعالتمِ  الثباتمِ

أُثري اأو غ�ش������َب ل  ������ُه اإذا ا أنَّ املراه������قمِ وه������ي ا

ي�شتطيُع التحكَم باملظاهرمِ اخلارجيةمِ حلالتهمِ 

. النفعاليةمِ

نَّ ح�شا�ش������يَة 
أ - ويعتقُد علم������اءُ النف�سمِ ا

املراه������قمِ النفعاليَة ترج������ُع اإىل عدممِ قدرتهمِ 

�رصةمِ  على الن�ش������جاممِ مع البيئ������ةمِ املتمثلةمِ بالأ

. واملدر�شة واملجتمعمِ

- ويف�رصُ املراهُق كلَّ م�ش������اعدٍة مْن قبلمِ 

نَّ الق�شَد 
أ أنَّها تدخٌل يف اأمورهمِ وا والديْهمِ على ا

من هذا التدخلمِ هو اإ�شاءةُ معاملتهمِ والتقليُل 

. من �شاأنهمِ

وياأخُذ بالعرتا�صِ على �سلوِك والديِه 

باأ�سكاٍل متعددٍة مْن اأهِمها:

العناُد وال�شلبيُة وعدُم ال�شتقرارمِ والجتاهُ 

اإىل بيئاٍت اأخرى يجُد منفذاً فيها للتعبريمِ عن 

مورمِ التي ت�شبُب قلَق 
. ومَن الأ حريتهمِ املكبوتةمِ

�رصةَ  املراهقمِ وا�شطرابُه هي �ش������عورهُ باأن الأ

تطلُب منُه حتُمَل بع�سمِ امل�ش������وؤولياتمِ فهَو يف 

نظ������رمِ والديهمِ ملْ يعْد طف������اًل. فيُظهُر املراهُق 

نوعاً من التم������ردمِ نحَو الوالدينمِ ومترداً اآخَر 

. نحو م�شوؤوليتهمِ يف املدر�شةمِ

م�سكالت املراهق النفعالية:

1- امل�ســـكالت العاطفيـــة: وتتناوُل عالقات 

، وياأتي احلُب  خ������رمِ مِاملراه������قمِ م������ع اجلن�سمِ الآ

أ�شا�ش������يٍة لتحقيقمِ الذاتمِ  يف الطليعةمِ كحاجٍة ا

. وال�شتقرارمِ العاطفيِّ

واحلبُّ يعني البحَث عن احلنانمِ والقبولمِ 

خريَن. والحتادمِ مَع الآ
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وم������ْن ح������التمِ احل������بمِ املطروح������ةمِ عنَد 

ال�شبابمِ جند:

أةمِ  - احلبَّ اخلائَف واخلجوَل وعدم اجلرا

، فال�ش������اُب يبقى  عل������ى امل�ش������ارحةمِ والتعبريمِ

أْن يبوَح لها بحبهمِ  متعلقاً ل�شنواٍت بفتاٍة دوَن ا

. مُر بالن�شبةمِ للفتاةمِ وكذلَك الأ

 ، - الزواُج املبكُر و�شوءُ التفاهممِ والتكيفمِ

فالفت������اةُ يزوجها اأهلُها لرجٍل غري منا�ش������ٍب 

أكرَب �ش������ناً منها ويحرمونَها من  لها كاأْن يكوَن ا

، ولي�َس لها احلُق يف الختيارمِ  متابعةمِ الدرا�شةمِ

. وتقريرمِ امل�شريمِ

- احلبُّ املاأ�شاوُي والذي ينتهي بال�شدمةمِ 

َن البدايَة مل تكن �ش������ليمًة وغري قائمٍة على  لأ

أ�ش�������ٍس وا�ش������حٍة فقْد يتعلُق ال�شاُب بفتاٍة ما  ا

أًة تتزوُج بالرغممِ عنها مْن رجٍل اآخَر. وفجا

فالطويُن: فقْد يتعلُق ال�شاُب  - احلبُّ الأ

أنَّه يراها با�شتمراٍر  أو ا ت بالقربمِ منُه ا بفتاٍة مرَّ

أْن تبت�ش������َم  أو مَن النافذةمِ ويكفي ا يف الطريقمِ ا

. ي�شعَر بالفرحمِ وال�شعادةمِ لَُه لمِ

واإنَّ ه������ذهمِ احل������التمِ املطروح������َة جتدُر 

�ش������ارةُ اإليها عند فقدانمِ احلبِّ واحلمايةمِ  الإ

، فعندم������ا يرى املراهُق حالتمِ  �رصةمِ داخَل الأ

�رصةمِ ي�ش������عُر  التوترمِ وال�ش������طراباتمِ داخَل الأ

َد  بويةمِ ُفقمِ ُه مَن احل������بِّ والرعايةمِ الأ باأن حظَّ

أُ اإىل اجتاٍه اآخَر ميكُن اأن يحقَق له هذا  فيلجا

. احلبَّ

2- امل�سكالت العائلية:

مرا�سمِ النف�ش������يةمِ  - اإنَّ الكث������رَي م������َن الأ

ح�شيلُة العائلةمِ املري�ش������ةمِ واملجتمعمِ املري�سمِ 

�رصةمِ قائمًة على  فاإذا كانت ال�ش������لُة داخَل الأ

التذمرمِ واخلوفمِ فاإنَّ املراهَق �شيحمُل مر�َس 

هلمِ مْن عدةمِ اأجياٍل ول نعلُم كيَف �شيواجُه  الأ

. وعندئٍذ ي�شعُر  احلياةَ، ويتحمُل امل�شوؤولياتمِ

أْي اإنَُّه �شخ�ٌس غريٌب  املراهُق بال�ش������طهادمِ ا

. همِ وعائلتهمِ وجمتمعهمِ َعْن نف�شمِ

ومن امل�سكالت العائلية املطروحة:

- ال�ش������عوُر بالنبذمِ وال�ش������طهادمِ كالفتاةمِ 

هلمِ  التي ت�شعُر بالفتورمِ العاطفيِّ من جانبمِ الأ

أُمها كطفلٍة �شغريٍة. عندما تعاملُها ا

 عنَد 
ُّ
- ال�ش������جاُر وال�ش������لوُك الع�ش������ابي

ُل املنزَل اإىل  بوي������نمِ وهذا ال�ش������جاُر يح������وِّ الأ

جحيٍم ل يُطاُق.

- جوُّ العائلةمِ امل�ش������حوُن بالتعقيدمِ والذي 

هُل من خاللهمِ تدمرَي ا�ش������تقالليةمِ  يح������اوُل الأ

ابنهم وي�شحقوَن ا�شتقالليتُه وهويته ويريدوَن 

أْن يبقى يف مرحلةمِ اخل�ش������وعمِ والتبعيةمِ  منه ا

م. همِ ل�شلطتمِ

ُم ففي  بوينمِ وخا�ش������ًة الأ - وفاةُ اأحدمِ الأ

 عنَد 
ٌ
ه������ذه احلال������ةمِ يتكّوُن ف������راٌغ عاطف������ي

وىل من حياةمِ  بناءمِ وخا�شًة يف ال�شنواتمِ الأ الأ

. املراهقمِ

ه������لمِ ب�ش������ببمِ تقدممِ  - الفق������ُر وعج������ُز الأ
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ال�ش������نمِ واملر�سمِ وهذه احلالُت ت�شُع املراهَق 

يف و�ش������عياٍت قا�شيٍة. فهَو ي�ش������عُر باخلوفمِ 

. وهذه الظ������روُف جمتمعًة غالباً ما  والياأ�سمِ

. تنعك�ُس على مردودهمِ وحت�شيلهمِ الدرا�شيِّ

عمى الذي هو �شل�ش������لٌة من  - التزمُت الأ

التقاليدمِ القا�شيةمِ بالن�شبةمِ للفتاةمِ وهناك ق�شٌم 

هلمِ يعار�ش������وَن تعليَم الفتاةمِ وخا�ش������ًة  من الأ

يف املراح������لمِ املتقدم������ةمِ ول�ش������يما املرحل������َة 

اجلامعيَة.

3- امل�سكالت الدرا�سية:

- ترتب������ُط هذه امل�ش������اكُل بطبيعةمِ النظاممِ 

التعليم������يِّ م������ن جه������ٍة، وبظ������روفمِ الطالبمِ 

النف�شيةمِ والعائليةمِ من جهٍة اأخرى.

ومن اأهم امل�ش������كالت املطروحة يف هذا 

املجال:

- ال�رصاُع بنَي م�ش������توى املاأمولمِ وم�شتوى 

، فالطال������ُب يريُد اأن يدر�������سَ الطبَّ  الواق������عمِ

أو الهند�ش������َة ولكنَّ درجاتهمِ يف  أو ال�ش������يدلَة ا ا

أُ  ال�ش������هادةمِ الثانويةمِ ل ت�شمُح لُه بذلَك. فين�شا

، وهو بالتايل  أ�������سمِ لديهمِ �ش������عوٌر باخليبةمِ واليا

�ش������وَف يدر�ُس فرعاً ل يتالءُم مع طموحاتهمِ 

. ورغبتهمِ

 حالٌت 
َ
- ال�رصوُد و�ش������عُف الذاكرةمِ وهي

آتيٌة  �ش������ائعٌة لدى الط������البمِ وهذه احلال������ُة ا

مَن ال�������رصاعمِ النف�ش������يِّ وتناق�������سُ الرغباتمِ 
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ممِ 
�ش������افةمِ على ع������دممِ تالوؤ والهتماماتمِ بالإ

. الظروفمِ العائليةمِ

- وهناَك اخلوُف امل�ش������بُق مَن الر�ش������وبمِ 

وع������دُم التاأكدمِ م������ن ح�ش������ول الطالب على 

الدرجاتمِ املطلوبةمِ الت������ي تخولُُه دخوَل كليٍة 

معينٍة.

أْي اإنَّ حت�ش������يَل املعرفةمِ عن������َد الطالبمِ  ا

املراهق������نَي ل يحق������ُق له������م ال�ش������عوَر بالقوةمِ 

نَّ هذا التح�ش������يَل قائٌم 
. لأ والمتالءمِ والنمومِ

. كاخلوفمِ من  عل������ى عن�رصمِ اخلوفمِ والقل������قمِ

الر�ش������وبمِ واخل������وفمِ مْن عدممِ الق������درةمِ على 

. تاأكيدمِ الذاتمِ

- احلرماُن من متابعةمِ الدرا�ش������ةمِ ب�شببمِ 

عمى وخا�ش������ًة بالن�ش������بةمِ للفتاةمِ  التزم������تمِ الأ

أو ب�ش������ببمِ الظروفمِ العائليةمِ ال�ش������عبةمِ التي  ا

�رصةُ والتي تتمثُل ب� )وفاة – فقر  تعي�ش������ها الأ

– مر�س (.
عالقات املراهقن باملجتمع:

�رَة:  1- املراهق والأ

ها  - هناَك اأ�رصٌ تكوُن العالقُة بنَي اأفرادمِ

�رصةمِ  . ويف ه������ذهمِ الأ حميمًة اإىل اأق�ش������ى َحدٍّ

بن������اءُ مطالَب منطقي������ًة وجازمًة.  يط������رُح الأ

وي������ربُز يف تلَك احلالمِ توجٌه مه������ٌم جداً وهَو 

نَّ املراهق������نَي يلعب������ون دوَر الريادةمِ يف َطْرحمِ 
أ ا

آراٍء تتعلُق باأمورمِ احلياةمِ املهمةمِ وي�شعوَن غالباً  ا

 . لتاأكيدمِ الذاتمِ

- وهن������اَك اأ�رصٌ تك������وُن مي�ش������ورةَ احلالمِ 

هم وي�شعوَن  أبنائمِ فهوؤلء يراقبوَن بدقٍة �شلوَك ا

هم. ويتميُز  أبنائمِ هم يف حي������اةمِ ا ملمار�ش������ةمِ تاأثريمِ

املراه������ُق يف تلكمِ احلالمِ باللباقةمِ والت�ش������امحمِ 

لكنَّه������م )املراهقون( �ش������عفاءُ جتاهَ م�ش������األةمِ 

. تاأكيدمِ الذاتمِ

أ�ش������اليب غري  أُ اإىل ا أُ�������رصٌ تلجا - وهن������اَك ا

�ش������حية وغري تربوي������ة تتمثُل بع������دممِ احرتاممِ 

املراهقمِ وع������دممِ الثقةمِ ب������ه ومراقبتهمِ مراقبًة 

�شديدًة. اإنَّ مثَل هذا الن�شجمِ يقوُد بال�رصورةمِ 

أْي اإنَّ موقَع  . ا ه������لمِ اإىل امل�ش������احناتمِ م������ع الأ

�رصةمِ يتحدُد باجلوِّ املحيطمِ به  املراه������قمِ يف الأ

. �رصةمِ يف هذهمِ الأ

2- املراهق وزمالوؤه: 

- من واجبمِ املراه������قمِ اأن يحرتَم زمالَءه 

واأل ي�ش������تغلهم مل�ش������لحتهمِ واأل يفر�َس نف�شُه 

أْن يحرتَم املمتلكاتمِ ال�شخ�شيَة  عليهم، وعليه ا

أْن يتحمَل امل�ش������وؤوليَة وي�شهَم يف  خريَن وا لالآ

أْن يكوَن  ها. وا مناق�شاتمِ اجلماعةمِ وم�رصوعاتمِ

�ش������دقاءمِ ول تقت�رصُ  لدي������ه جمموعٌة م������ن الأ

عالقات������ُه عليه������م واأن يتف������ادى التمييَز بني 

 . أ�ش������ا�ٍس من الفروقمِ امل�شطنعةمِ النا�سمِ على ا

أْن يكوَن مو�شوعياً. كما عليه ا

أَْن يواج������َه الع������داَء بالتفكريمِ املنطقيِّ  - وا

�شباَب التي تدعو الغرَي للت�رصف  واأن يفهَم الأ

ب�شورٍة معينٍة وحمددٍة.
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أّل  - وعلي������همِ اأن يتحك������َم يف انفعالتهمِ وا

هوائهمِ ونزعاتهمِ ورغباتهمِ يف ت�شيريمِ  يخ�ش������َع لأ

. م�شارمِ حياتهمِ

انحرافات املراهقن واأ�سبابها:

- اإنَّ جممَل �������رصوطمِ احلياةمِ وما تنطوي 

علي������همِ م������ْن �ش������عوباٍت وما جت������ُر اإلي������همِ مْن 

 الت������ي تقوُد املراه������َق وغرَي 
َ
اإحباط������اٍت هي

نَّ 
أ ، على ا املراهقمِ اإىل النحراف������اتمِ واجلنوحمِ

املراهَق يف ال�ش������نِّ التي تربُز عندهُ اإمكانياٌت 

. كبريةٌ ج�شديٌة وعقليٌة تخرُق النظاَم العامَّ

بهذا ال�شددمِ ت�ش������ريُ الدرا�شاُت اإىل   -

نَّ ن�شبَة املراهقنَي من املنحرفنَي واجلانحنَي 
أ ا

 ن�ش������بٌة مرتفعٌة 
َ
يف بع�������سمِ املجتمع������اتمِ هي

بالن�شبةمِ اإىل جمموعمِ ال�شكانمِ فقْد بينْت بع�ُس 

أُجريْت يف الولياتمِ املتحدة  الدرا�شاتمِ التي ا

������ْن نزلءمِ ال�ش������جونمِ تقلُّ  ������ْن 40-60% ممِ اأن ممِ

اأعماُرهم عن اخلم�س والع�رصين �شنًة.

�سباُب التي تدفُع املراهقَن لالنحراِف  اأما الأ

�سارَة اإىل اأهِمها على النحو  واجلنـــوِح فيمكن الإ

التايل:

1- رغب������ُة املراهقمِ لالنف������التمِ من رقابةمِ 

. حداثمِ املنزلمِ والنخراطمِ يف ع�شاباتمِ الأ

2- رغب������ُة املراه������قمِ يف النخ������راطمِ يف 

اخل������رباتمِ اجلدي������دةمِ و�ش������هولة دفع������همِ اإليها 

والتغريرمِ بهمِ

حباطاُت املختلف������ُة: الفقُر وعدُم  3- الإ

تواف������رمِ امل������واردمِ املالي������ةمِ لتلبي������ةمِ احلاج������اتمِ 

�شا�شيةمِ والثانويةمِ الأ

 والبحُث عن مواقف 
ُ
4- الف�شُل الدرا�شي

د الذاتمِ لتاأكيمِ

أ�ش������كالهمِ  �رصُي مبختلفمِ ا 5- التف������كُك الأ

و�شورهمِ

6- املنازعاُت الجتماعيُة

7- اإنَّ املراهَق ب�شببمِ خ�شائ�س �شخ�شيتهمِ 

، وتوجهات������ه وبُنيتهمِ التي مل تتبلوْر بعد  وطبعهمِ

خالقي������ُة والجتماعيُة واملعرفيُة(  )البنيُة الأ

������ه م������ن اإ�ش������باعمِ حاجاتهمِ  اإ�ش������افًة اإىل حرمانمِ

�شا�شيةمِ فاإنَّ هذا احلرماَن ي�شكُل الدوافَع   الأ

احلقيقيَة لكل انحراٍف وجنوٍح، ولهذا يجدُر 

أ�شبابمِ  بنا اأن نعمَل يف البيتمِ واملدر�شةمِ ملعرفة ا

انحرافمِ املراهقنَي اأولً، والعملمِ على جتنبمِ 

. هذا النحرافمِ

�ش������اليبمِ غريُ ال�ش������حيحةمِ وغريُ  بع�ُس الأ

: �رصمِ الرتبويةمِ التي تتبعها بع�ُس الأ

- عدُم احرتاممِ �شخ�شيةمِ املراهقمِ ومراقبتُه 

. اإنَّ مثَل هذا  مراقبًة �شديدًة وعدُم الثقةمِ بهمِ

�رصمِ يق������وُد بال�رصورةمِ  النه������جمِ يف مثلمِ هذهمِ الأ

أو  هلمِ )ب�شورٍة مبا�رصٍة ا اإىل م�شاحناٍت مع الأ

ها فيما  موُر اإىل �ش������دِّ
مقت�ش������بٍة( وتنقلُب الأ

هم. آبائمِ يتعلُق مبواقفمِ املراهقنَي مع ا



311 العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد  570    اآذار  2011 

�رسة واملجتمع املراهقون بني الأ

�رصةمِ يتحدُد  - اإنَّ موق������َع املراه������قمِ يف الأ

، فاإذا  �رصةمِ حلدٍّ كبرٍي »باجلو«امل�ش������يطرمِ يف الأ

أن������ه حماٌط  �ش������عَر املراه������ُق بح������بِّ والديْه وا

بالهتماممِ البالغمِ والعناي������ةمِ العفويةمِ فاإنَّ مثَل 

هذا اجلو »النفعايل« يوؤثُر ب�شكٍل اإيجابي يف 

، واإىل ح������دٍّ ما من النا�سمِ  �رصةمِ موقف������همِ مَن الأ

ب�شورٍة عامٍة.

�������رصةمِ يف الظروفمِ  - اإنَّ م������ا يحدُث بالأ

ُب  احلديثةمِ هو حتطيٌم للمواقعمِ التقليديةمِ فالأ

ملْ يعدمِ امل�شدَر القت�شادَي الوحيَد فالظروُف 

دةمِ تاأثريمِ هذا وقْد  احلديثُة قْد خَففْت من حمِ

، اإ�ش������افًة  ولمِ َم اإىل املقاممِ الأ
يدف������ُع الواقُع الأ

اإىل ذلك تب������دُل مفهوممِ ال�ش������لطويةمِ الوالديةمِ 

�������رصةمِ وح������لَّ حملَ������ه مفهوُم �شخ�ش������يةمِ  يف الأ

. الوالدينمِ

�رصةمِ تتبدُل بفعلمِ تغريمِ  - اإنَّ املواقَع يف الأ

ال�ش������ائدةمِ  والنف�ش������يةمِ  الجتماعيةمِ  الظروفمِ 

ويتغريُ مع ذلَك موقُف الوالدينمِ من املراهقنَي 

أّن ال�ش������ماَن الوحيَد، الذي  ، اإّل ا وبالعك�������سمِ

أْن  ْن ا يهدُف اإىل بناء �شخ�شيٍة متكاملٍة لبدَّ ممِ

يعتمَد على الو�شائل احلديثة بالعتمادمِ على 

ممِ  التثقيف ال�ش������حيحمِ لوالديِّ املراهقمِ املُدعَّ

بجهودمِ املوؤ�ش�شاتمِ الرتبويةمِ العاملةمِ باملجتمعمِ 

�رصةَ تبقى  نَّ الأ
أ كافًة، ولبدَّ لنا اأن ن�شرَي اإىل ا

قوى يف طري������قمِ الرتبيةمِ  ه������م والأ املج������اَل الأ

. ال�شحيحةمِ

هل: الهتمامات امل�سرتكة بن املراهق والأ

- ي�شتمُر املراهُق بطلبمِ الن�شحمِ وامل�شورة 

من والديهمِ يف الوقتمِ نف�شه الذي يجهُد فيه 

لال�ش������تقاللمِ عنهم، وعلى الرغ������م مْن رغبةمِ 

املراهقمِ م������ن تاأكيدمِ ا�ش������تقالليتهمِ فاإنُه يبقى 

آمالَُه  �شاعياً اإىل الرا�شدمِ لي�شارَحُه همومُه وا

نَّ ال�ش������تقالليَة احلرةَ 
أ ، ويبدو ا همِ وم�ش������كالتمِ

تتكامُل مع قدرةمِ الدعممِ النف�ش������يِّ من جانبمِ 

بطةمِ الوالدينمِ  ْن دواع������ي غمِ خري������ن، واإنَُّه مَلمِ الآ

اأن يريا ابنُهما ينفت������ُح بعيداً عنْهما انفتاحاً 

ْن �شماتمِ املا�شي. يحتفُظ بكثرٍي ممِ

م�سمِ   َفي�ش������عُد الوال������ُد اأن يرى طف������َل الأ

يط������وُل بحيُث تزداُد قامُة ال�ش������اب عن قامةمِ 

، وق������ْد ي�ش������عد الوال������دانمِ على وجه  وال������دهمِ

حُّ ابنهم������ا على تاأكيدمِ  اخل�ش������و�سمِ عندما يُلمِ

حقوقهمِ وامتيازاتهمِ وعلى اأن يكون له �ش������وٌت 

. �رصةمِ مورمِ املاليةمِ لالأ
م�شموٌع يف الأ

�ش������ارةمِ اإىل نزعةمِ النا�ش������ئمِ  ولب������دَّ مَن الإ

اإىل تاأكي������دمِ  ذاتهمِ وهذا م������ا يبعُث ال�رصوَر يف 

قلبمِ الوالدمِ الذي تت�شُف �شخ�شيتُه بواقعيٍة 

نَّ بع�َس 
أ ، اإل ا تدفعُه لتقبلمِ جمري������اتمِ احلياةمِ

هلمِ اأو جميعهم اأحياناً ي�ش������عروَن بال�شيقمِ  الأ

والقلقمِ ويعجزوَن عن تقبلمِ التغرياتمِ الكبريةمِ 

يف �شخ�شيةمِ ابنهم.

أو يكرهوَن يف  م������اذا يح������ُب املراهق������وَن ا

م ؟. اأهلهمِ
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- ل تختل������ُف ال�ش������فاُت الت������ي يحبه������ا 

حبَّها 
املراهُق يف والديهمِ عن ال�شفاتمِ التي اأ

فيهم يف عمٍر مبكٍر فاملراهُق يحب اأن يتقبلُه 

وال������دهُ كما ه������َو واأن يعاملَُه بع������دٍل ويحرتَم 

�شخ�شيتُه امل�شتقلَة، وعلى الرغممِ مْن ت�شعبمِ 

اهتمام������اتمِ املراهقمِ خ������ارَج املن������زلمِ وتعددمِ 

خططهمِ امل�شتقبليةمِ واخلا�شةمِ فهَو يتلهُف اإىل 

أْن يوؤكَد ولَءهْ  املنا�ش������باتمِ التي ي�شتطيُع فيها ا

، ويحقَقه ب�شكٍل مبا�رٍص، كامل�شاركةمِ يف 
َ
العائلي

الحتفالتمِ العائليةمِ وتبادلمِ الهدايا مع اأفرادمِ 

�رصةمِ وغريها. الأ

نَّ املراهَق قد يرف�ُس اأموراً كثريًة يف 
أ اإّل ا

أ�ش������ار اأحُد الباحثني يف درا�ش������تهمِ  اأهله. وقد ا

م  التي تتناوُل ال�رصاَع بني املراهقني واأمهاتهمِ

اإىل اأن 60% م������ن املراهق������نَي قد اعرت�ش������وا 

ممِ ما يلي:
وكرهوا يف الأ

آداَب  1- تاأنيَبه������ا للولدمِ لع������دممِ مراعاته ا

. املائدةمِ

. 2- انتقاَدها للعاداتمِ ال�شخ�شيةمِ

خوةمِ ودعَوته للت�شبهمِ  3- مقارنتَها اأحَد الأ

به.

4- متابعتَه������ا نتائ������جمِ امتح������ان ولده������ا 

وتوبيَخه ب�شببمِ عالماٍت منخف�شٍة.

5- اعرتا�َش������ها على امل�شرياتمِ الليلية مع 

 . الزمالءمِ

 . ها املاليةمِ 6- تدخلَها يف �شوؤونمِ ولدمِ

7- اإكراَهها ولَدها على تناولمِ اأطعمٍة ل 

يحبُها.

- هذا اإ�شافًة اإىل �رصاعاٍت اأخرى ب�شددمِ 

م يف اختيارمِ مهنةمِ النا�شئمِ واإ�رصارها  تدخلمِ الأ

نَّ تذمر 
أ . ومن الطريفمِ ا على متابعة درا�شتهمِ

مهاتمِ فاَق الفتياَن. الفتياتمِ من الأ

أُجريَْت على عدٍد  ويف درا�ش������ٍة ميداني������ٍة ا

�ش������عُب  أَن الذكَر هو الأ م������ن املراهقنَي تبنّيَ ا

نَّ املراهَق يحاوُل اأن 
أ يف املعاملةمِ على اعتبارمِ ا

يعر�َس رجولتَُه. ويعتربُ نف�َش������ُه قد اأ�شبَح يف 

�شنِّ امل�ش������وؤولية. بينما الفتاةُ املراهقُة متيُل 

. اإىل الهدوءمِ

أنَّه لي�َس ثمة  أّما يف املدر�ش������ةمِ َفَقْد تبنَي ا وا

ف������روق يف الذكاءمِ والتح�ش������يلمِ ب������نَي الذكورمِ 

ناث واإنَّ معياَر التح�ش������يلمِ يعوُد اإىل قوة  والإ

رادةمِ ودرج������ة الجتهادمِ التي يبذلها كلٌّ من  الإ

. اجلن�شنْيمِ

أنَّه من اخلطاأ اإبعاُد املراهقمِ  أي�شاً ا وتبنَي ا

أولهمِ  عن املجتمعمِ وهو يف عنفوانمِ ال�ش������بابمِ وا

بل يجُب اأن تكوَن احلريُة التي �شنمنُحُه اإياها 

. ٍ واإر�شاٍد من قبلمِ الرا�شدمِ
م�شحوبًة بوعي

 وعنَد �ش������وؤالمِ اأحد املراهقنَي يف �شن 14 

يِّ حدٍّ )مدى( يلعُب دوُر الوالدينمِ 
�ش������نًة اإىل اأ

قرانمِ يف  أثُر جماع������ةمِ الأ يف حيات������همِ وكم هو ا

؟ اإحداث تغرٍي يف منطمِ حياتهمِ
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�رسة واملجتمع املراهقون بني الأ

اأجاَب ب������اأن والديْ������ه مت�ش������لطان. حيث 

يفر�شانمِ عليه املذاكرةَ الطويلَة و لي�س عنَدهُ 

بوان  اأي وقتمِ فراٍغ، وبالن�شبةمِ لرفاقهمِ ي�شدُد الأ

م ول يلتقي بهم اإل �شدفًة  عليهمِ يف اختيارهمِ

أثٍر يف اإحداثمِ تغيرٍي  يُّ ا
همِ اأ اأي اإنُه لي�س لرفاقمِ

يف �شلوكمِ حياته.

اخلامتة: 

- م������ا تََقدَم نالح������ُظ اأهمي������َة مرحلةمِ 

املراهقةمِ يف حياةمِ الفردمِ وبناء �شخ�شيتهمِ التي 

يِّ اإن�شاٍن اآخَر، ول ميكُن اأن حتلَّ 
متيُزهُ عن اأ

أو تعو�َس �ش������يئاً منها،  املادةُ مكاَن العواطفمِ ا

ول العواطُف املجردةُ من املادةمِ متاماً.

فالكُل �شل�ش������لٌة متكامل������ٌة ل ميكُن   -

خر،  قطعُها اأو ف�ش������ُل �ش������يٍء منها ع������ن الآ

�رصةمِ تتبدُل  نَّ املواقع يف الأ
أ وما ل�شك فيه ا

تغيريمِ الظروفمِ الجتماعيةمِ – النف�شيةمِ  بفعل مِ

. ال�شائدةمِ

وم������َع ذلك يتغ������ريُ موق������ف الوالديْن من 

أّن ال�ش������مان الوحيَد  املراهقنَي وبالعك�س اإّل ا

أْن  الذي يوؤكُد بناَء �شخ�ش������يٍة متكاملٍة، لبُدَّ ا

يعتمَد على الو�شائلمِ احلديثة بالعتمادمِ على 

التثقيف الوالديِّ الرتبويِّ ال�ش������حيح املدعممِ 

بجهود املوؤ�ش�شاتمِ الرتبوية العاملةمِ يف املجتمع 

قوى  همَّ والأ �������رصةُ املجال الأ كافًة، وتبقى الأ

. لل�شريمِ يف طريقمِ الرتبية ال�شحيحةمِ

َم فاإننا نرى: مما َتَقدَّ

�رصة كبيئٍة اأوىل حميطة  1- يجُب على الأ

باملراه������قمِ اأن تراقَب هذا املراه������ق مراقبًة 

أْن  أو ق�شوٍة. وا يِّ ت�شلٍط ا
�شحيحًة بعيدًة عن اأ

تف�ش������َح له املجال للتعبريمِ عن مواهبهمِ واإثبات 

�رصةمِ  . وال�ش������عي به ليثَق بنف�شه اأولً وبالأ ذاتهمِ

ثانياً.

2- يتوجُب على املدر�ش������ةمِ اأن تبتعد عن 

النقدمِ املوجه للطالب املراهقنَي كي ي�ش������عَر 

املراه������ُق بتب������ادلمِ �ش������عور احل������بِّ بينه وبني 

ه. زالةمِ اخلوف من نف�شمِ املدر�شنَي وال�شعيمِ لإ

أّل نكبَت  3- يتوجُب علينا كاآباء ومعلمنَي ا

العواطَف وامل�ش������اعر املوجودةَ لدى املراهقمِ 

واأن ن�شاعدهُ من اأجلمِ التعبريمِ عنها.

أَْن نحرتَم ه������ذا املراهق واأن  4- علين������ا ا

أ�شلوُب التعاملمِ معه  نثَق باإمكاناتهمِ واأن يكون ا

. قائماً على احلوارمِ واملناق�شةمِ

أْن نف�ش������ح ل������ه املج������ال للتعبريمِ عن  5- ا

همِ واأن ن�ش������اعَدهُ ونعلَمُه طريقَة حلِّ  م�ش������كالتمِ

. امل�شكالتمِ

أْن تكوَن احلريُة املمنوحُة للمراهقنَي  6- ا

باءمِ واملربنَي. م�شحوبًة بوعي الآ

باء واملعلمنَي اأن يعوا ق�ش������يًة  7- على الآ

م  قرانمِ على املراهقمِ فعليهمِ أثُر الأ هامًة وهي ا

أْن يبعدوا املراهَق عن رفاقمِ ال�شوء واأن يعتمَد  ا

. كي  مورمِ
املراهُق على نف�ش������ه يف كثرٍي من الأ

ي�شتطيَع اأن يتحمَل امل�شوؤوليَة. 
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زمة االقت�س������ادية العاملية امل�س������تمرة ت�س������بب القط������اع املايل  يف ظ������ل االأ

أيديولوجية ال�س������وق احلرة.. وكذلك حرب العمالت والتخفي�ض التناف�س������ي  وا

لقيمها، يف دفع االقت�س������اد العاملي اإىل و�سع حرج بل وخطري.. ومن الوا�سح 

الي������وم اأن انخراط العديد م������ن دول العامل يف جهود تناف�س������ية خلف�ض قيمة 

عمالته������ا، دعم������اً للنمو الذي تقوده ال�س������ادرات، قد اأدخ������ل العامل يف حرب 

أ�س������بابها خلل هيكلي يف النظام النقدي العاملي وخا�س������ة نظام  عم������الت من ا

�سعر ال�رصف. 

�سبق، خبري وا�ست�ساري يف القت�ساد املايل. وزير املالية الأ ❁

ò

  حرب العمالت.. 

اإىل اأين �صتقود االقت�صاد العاملي؟

د. قحطان ال�سيويف

❁
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لقد �ص������ور وزير مالية الربازيل )جويدو 

مانتيجا( ب�ص������كل وا�صح روح الع�رص النقدية 

احلالي������ة حني حت������دث عن )ح������رب عملة( 

ظهرت مالحمها.. يف ظل خالف ثنائي بني 

مريكية وال�ص������ني حول  الوليات املتحدة الأ

�ص������عر �رصف العملة ال�صينية )الرميينبي(.. 

ليتح������ول اإىل ج������دل ع������ام ح������ول العمالت 

وتدفقات راأ�س املال.. و�صكا الوزير الربازيلي 

من حرب العمالت هذه قائاًل: )اإننا يف حرب 

عمالت عاملية ت�ص������بب اإ�صعافاً عاماً للعملة، 

نه يودي بقدراتنا  وهذا ي�صكل تهديداً لنا، لأ

التناف�صية(.

أن������ه وبعد اأن �ص������هدت العالقات  الواقع ا

القت�ص������ادية بني الوليات املتحدة وال�صني 

هدوءاً ن�ص������بياً يف �ص������يف ع������ام 2010، عاد 

مو�صوع حرب العمالت ال�صينية اإىل الواجهة 

أ�صا�صي من حرب العمالت  بقوة كبرية كجزء ا

التي تدور رحاها بربودة قا�ص������ية.. وتتناف�س 

الدولتان اإىل حد ي������كاد يوؤثر على عالقاتهم 

ال�صيا�ص������ية. وتعترب �صيا�ص������ة �ص������عر ال�رصف 

التي تتبعها ال�صني، بال�صتمرار باإبقاء �صعر 

عملتها منخف�ص������اً، من الق�ص������ايا الرئي�صية 

يف القت�ص������اد العامل������ي، وكان������ت ول ت������زال 

برز يف الجتماعات واملوؤمترات  املو�ص������وع الأ

القت�صادية الدولية.

وقد ا�صتاأثر مو�ص������وع العمالت باهتمام 

خا�س يف الجتماعات ال�ش������نوية ل�ش������ندوق 

النقد الدويل، وكانت الهيمنة ملو�شوع الدولر 

والرميينبي بالتحديد؛ فالدولر اعترب �شعيفاً 

دون احل������د، والرميينبي مفتق������راً للمرونة.. 

وخلف ذلك �ش������وؤال كبري حول اأف�ش������ل �شبيل 

دارة التعديل القت�ش������ادي العاملي ويبدو  لالإ

أ�شبه بجدل  مر من الناحية الظاهرية ا هذا الأ

بني الوليات املتحدة وال�ش������ني لوحدهما.. 

لك������ن تداعيات هذا املو�ش������وع الهام تتجاوز 

حدود هذين البلدين الكبريين..

أ�ش������واق العمالت تعي�س و�شط  الواقع اإن ا

معرك������ة يتم فيه������ا اإطالق النار م������ن القوى 

الكربى طرفاها الرئي�شيان الوليات املتحدة 

وال�ش������ني، وذل������ك على خلفي������ة طلب عاملي 

خ������رون فه������م عالقون يف  أم������ا الآ �ش������عيف، ا

وحتت م�شار الطلقات، وقد تدخلت اليابان، 

�ش������وي�رصا، وكذا كوري������ا اجلنوبية وتايوان يف 

ن، اإىل جناح متباين 
حماول������ة اأدت، حت������ى الآ

ل�شبط ارتفاع قيمة عمالتها، وثمة �شائعات 

أندوني�ش������يا، �شنغافورة  ا اأن تايالند،  تتحدث 

�ش������تتبع النه������ج نف�ش������ه. ويب������دو اأن مراكمة 

جنبية تزيد  احتياطات مالية بالعم������الت الأ

عن امل�شتويات الالزمة.. يعمل على زعزعة 

أي�ش������اً اقت�ش������اد البلد  القت�ش������اد العاملي وا

املعني.

وهكذا يبدو القت�شاد العاملي وكاأنه على 



حرب العمالت.. اإىل اأين �صتقود االقت�صاد العاملي؟

العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد  570    اآذار  2011 316

أ�شعار ال�رصف  �شفا مواجهة خطرية ب�ش������اأن ا

وهذه امل�ش������األة الهامة متتد ويتفاعل تاأثريها 

مع ال�شيا�شة التجارية )مثال مغازلة الوليات 

املتحدة لنزعة احلمائية( كما برزت مواقف 

أ�س امل������ال )القيود اجلديدة  جتاه تدفقات را

املفرو�شة من قبل الربازيل، كوريا اجلنوبية، 

أي�ش������اً ارتفاع م�ش������اعر العداء  وتايالن������د( وا

جان������ب.. من امل�ش������وؤول عن  والكراهي������ة لالأ

اإفالت الزمام اإىل هذا احلد يف هذه احلرب 

املفتوحة وما �شيحدث لحقاً؟؟

من الوا�ش������ح اأن خطر ت�ش������عيد حروب 

ن  العمالت، واحلروب التجارية م�ش������تمر الآ

اإنها لعبة متار�ش������ها جمي������ع الدول، ولبد اأن 

يخرج منها البع�س خا�رصاً..

حدثان تاريخيان حول العمالت

النظام النقدي العاملي احلايل هو نتيجة 

انهي������ار اتفاقية )بريت������ون وودز عام 1971( 

حي������ث حتولت بع�س الدول اإىل نظام �ش������عر 

ال�رصف املعَوم واأ�شبح الطلب والعر�س على 

العملة هو الذي يحدد �ش������عر ال�رصف فيما 

ا�ش������تمرت بع�س الدول يف الت�ش������بث ب�ش������عر 

ال�رصف الثاب������ت اأي العملة حم������ددة بقيمة 

ثابت������ة مع عملة اأخرى كم������ا هو حال الريال 

ال�شعودي والدولر.. كما حتولت بع�س الدول 

اإىل نظام �شلة العمالت وهو اأكرث مرونة، يف 

مريكي نيك�شون  عام 1971 فر�س الرئي�س الأ

�رصيبة اإ�ش������افية على الواردات بن�شبة %10 

مع انتهاء قابلية حتويل الدولر اإىل ذهب.

يف عام 1985 عقد اجتماع يف نيويورك 

)فندق بالزا( مب�ش������اركة الولي������ات املتحدة 

أملانيا الغربية  وبريطانيا، اليابان، فرن�ش������ا وا

وقد مت التفاق على الدفع باجتاه تخفي�س 

مريكي. الدولر الأ

هذان احلدثان التاريخيان  عك�شا يومها 

رغب������ة الولي������ات املتح������دة يف خف�س قيمة 

ال������دولر اليوم لدى الولي������ات املتحدة نف�س 

ن.. اليوم حمور  مر خمتلف الآ الرغبة لكن الأ

الهتمام هو ال�شني )القوة العاملية العظمى 

مريكي نيك�شون  املقبلة(. يف عهد الرئي�س الأ

وروبيني )الدولر  كان وزير ماليت������ه يقول لالأ

عملتن������ا لكنه م�ش������كلتكم( اليوم ال�ش������ينيون 

ي������رددون العبارة نف�ش������ها بالن�ش������بة لعملتهم 

)الرميينبي( ويف غياب توافق حول تعديالت 

أ�ش������كال  العملة فاإننا نرى اليوم �ش������كاًل من ا

احل������رب النقدية العاملية.. ال�ش������ني ت�ش������عى 

اإىل اإح������داث انكما�������س يف الوليات املتحدة 

حداث ت�شخم يف  والوليات املتحدة تعمل لإ

أنهما على  ال�ش������ني وكال الطرفني يعتقدان ا

ح������ق وبالتايل مل ينج������ح اأي منهما يف حتقيق 

هدفه لكن بقي������ة دول العامل تعاين.. وعندما 

يت�شارع الفيلة من املحتمل اأن يذهب بع�س 

املتفرجني �شحايا.
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اإن نظام �ش������عر ال�رصف العاملي قائم يف 

معظمه على اعتبار الدولر عملة احتياطي 

زمة القت�شادية  أ�شباب الأ عاملية وهذا اأحد ا

ن ال�شيا�ش������ة النقدية حتدد تبعاً للظروف  لأ

مريك������ي الت������ي ل  الداخلي������ة لالقت�ش������اد الأ

تتنا�شب عادة مع ظروف بقية دول العامل وقد 

اأدى ذلك اإىل عدم ا�شتقرار العمالت وتزايد 

الذبذب������ة فيما بينه������ا اإما ب�ش������بب العوامل 

أو ب�شبب  القت�ش������ادية التي حتدد �ش������عرها ا

ال�شيا�ش������ات  التدخ������الت احلكومية و�رصاع 

النقدية بني احلكومات وبالتايل فاإن النظام 

النقدي القائم ي�ش������هم يف خلق عدم التوازن 

املايل بني دول العامل.

يف زمن يت�شف ب�ش������عف الطلب، تتبنى 

الدول امل�ش������درة لعمالت الحتياطي �شيا�شة 

التو�ش������ع النقدي وياأتي الرد من الدول غري 

امل�ش������درة بالتداخ������ل يف العم������الت باملقابل 

هن������اك دول كالربازي������ل لي�ش������ت م������ن الدول 

امل�ش������درة لعمالت الحتياطي ول تف�شل اأن 

تكون من املجموع������ة الثانية.. الربازيل هذه 

جتد عملتها حتلق ارتفاعاً.

ثالث حقائق لها �سلة بحرب العمالت

زمة القت�شادية احلالية  1- ب�ش������بب الأ

تعاين الدول املتقدمة �ش������ناعياً من �ش������عف 

جمايل يف  الطل������ب ول يزال الناجت املحلي الإ

هذه الدول ذات الدخل العاملي يف الن�ش������ف 

أق������ل بكثري منه قبل  الثاين م������ن عام 2010 ا

زمة يف عام 2008 ويتمثل ذلك يف  بداي������ة الأ

زي������ادة العر�س وانخفا�س معدل الت�ش������خم 

�شا�ش������ي اإىل م������ا يق������ارب 1% يف الوليات  الأ

املتحدة ومنطقة الي������ورو. وهذا موؤ�رص على 

النكما�س وتتطلع هذه الدول اإىل منو تقوده 

ال�شادرات.

2- ح�ش������ب درا�ش������ات معه������د التموي������ل 

ال������دويل يف وا�ش������نطن ف������اإن حج������م التدفق 

ال�ش������ايف للتمويل اخلا�س اخلارجي يف عام 

2010 باجتاه البلدان النا�ش������ئة �شيكون 746 

مليار دولر و�ش������يعو�س ذل������ك جزئياً بتدفق 

خا�س �ش������ايف خارج من هذه البلدان بحجم 

566 مليار دولر ويتوقع اأن يكون الر�ش������يد 

اخلارج������ي للبلدان النا�ش������ئة من دون تدخل 

ر�شمي فائ�شاً بحجم 335 مليار دولر.

3- يف الفرتة من 1999 اإىل متوز 2008 

ارتفع حجم الحتياطيات الر�شمية يف العامل 

جنبية من 1615 مليار دولر  من العمالت الأ

اإىل 7534 مليار دولر وقد مت ا�شتنفاذ ن�شبة 

من هذه الحتياطيات لدى بع�س الدول. 

ولية الوليات املتحدة عن املخاطر  م�سوؤ

التي يواجهها القت�ساد العاملي

اإن قدراً عظيماً من هذه املخاطر تتحمل 

�شباب ثالثة: م�شوؤوليته الوليات املتحدة لأ
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�ش������واق النا�ش������ئة متار�س  1- اإن اأغلب الأ

عليه������ا �ش������غوط حلملها عل������ى الرتفاع عن 

موال.  طريق التدفقات املتباينة من روؤو�س الأ

فقد عر�������س على امل�ش������تثمرين يف الربازيل 

عائ������دات تق������ارب 11% يف ح������ني ل تتجاوز 

الن�ش������بة املماثلة يف الوليات املتحدة من %2 

اإىل 3% ويبدو هذا وكاأنه رهان يف اجتاه واحد 

أ�ش������عار الفائدة يف الوليات  ويتوقع اأن تبقى ا

زمة. املتحدة منخف�شة اإىل ما بعد الأ

يالحظ ت�شخم العجز يف احل�شاب   -2

عوام  اجلاري للولي������ات املتحدة خ������الل الأ

الع�رصة املا�ش������ية ويعود ال�ش������بب الرئي�ش������ي 

مريكي  ال�شيا�ش������ي الأ لرغبة �ش������ناع القرار 

بزيادة ال�ش������تهالك املحلي.. وهذا اأدى اإىل 

�شواق النا�شئة وخا�شة  تراكم الفوائد لدى الأ

ال�شني وقد كان امل�شوؤولون الكبار يف اإدارة بو�س 

البن يعتربون العجز يف احل�ش������اب اجلاري 

مريك������ي مبثابة هدية للعامل اخلارجي وقد  الأ

�شالح  تبني اأن �شيا�ش������ات خف�س ال�رصائب لإ

امليزانية كانت جمرد وهم.

3- �ش������ايف تدفق راأ�س املال يتحرك من 

�ش������واق النا�ش������ئة اإىل الوليات املتحدة مع  الأ

وج������ود فائ�س يف احل�ش������اب اجل������اري لدى 

وىل وعجز ل������دى الثانية. لكن تدفق راأ�س  الأ

�شواق النا�شئة  جمايل يتحرك من الأ املال الإ

عرب البنوك ال�شخمة املدعومة يف الوليات 

أوروب������ة.. وهذه البنوك �ش������تكون  املتح������دة وا

يجابيات يف حني  م�ش������تعدة دائماً لتح�شد الإ

يتحمل دافعو ال�رصائب اجلانب ال�شلبي.

الوليات املتحدة غري مرتاحة

الوليات املتح������دة غري مرتاحة للطريقة 

ال�ش������لحفاتية الت������ي ترفع بها ال�ش������ني قيمة 

الرمينبي ال������ذي فك ارتباط������ه بالدولر يف 

مريكي  حزيران 2010 ويدر�س الكونغر�س الأ

فر�س ر�شوم تعوي�شية على الواردات ال�شينية 

التي تعترب مدعومة ب�ش������كل غ������ري عادل من 

مريكية  قبل احلكومة. اإن فر�س الر�ش������وم الأ

ن  ه������ذه يعترب نوع������اً من الرد ال�ش������دامي لأ

ال�شني متيل عادة اإىل التعامل مع الهواج�س 

مريكية خا�ش������ة �ش������عر ال�رصف من خالل  الأ

�ش������اليب الدبلوما�ش������ية الهادئة والبطيئة  الأ

حيث ب������ادرت اإىل رفع قيم������ة الرمينبي %1 

أوباما اإىل بكني  بع������د زيارة كبري م�شت�ش������اري ا

أيلول 2010 وهذه الن�ش������بة تعادل ن�شف  يف ا

جمالية للعملة ال�شينية منذ �شهر  الزيادة الإ

حزيران 2010.

اإن فر�س ر�ش������وم على الواردات ال�شينية 

ن الر�ش������وم هذه  يوؤدي اإىل نتائج عك�ش������ية لأ

�شتمنح ال�ش������ني عذراً لوقف رفعها البطيء 

لقيم������ة عملتها الوطنية يف وقت تتدخل دول 

دارة �ش������عر �رصف عملتها  اأخ������رى كاليابان لإ

حادية هذه قد ت�شكل  ول�ش������ك اأن التدابري الأ
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حرباً جتارية وهذا ما ل يحتاجه القت�شاد 

العاملي املاأزوم اأ�شاًل.

اإن ر�ش������وم ال�ش������ترياد عل������ى ال������واردات 

ال�ش������ينية �شتوؤثر ب�شكل طفيف على فوائ�س 

ال�ش������ني التي تراكمت نتيجة لعوامل عديدة 

جور املنخف�شة واملدخرات املرتفعة  اأهمها الأ

وبالتايل فاإن الختاللت �شتبقى ونرى انعكا�س 

ذلك على التعايف القت�شادي العاملي خا�شة 

الطلب العاملي اله�س ول�ش������يما اأن القت�شاد 

نفاق ال�شئيل. ال�شيني م�شتمر يف الإ

التحديـــات التـــي تواجـــه فر�ـــص ر�سوم 

على الواردات ال�سينية

حادي من جانب الوليات  جراء الأ اإن الإ

املتح������دة تواجه������ه حتديات على ال�ش������عيد 

الداخل������ي: متاع������ب البطال������ة اإ�ش������افة اإىل 

مريكية  تردد وع������دم ارتي������اح ال�������رصكات الأ

حي������ال ذلك.. على ال�ش������عيد اخلارجي: قد 

ترد ال�ش������ني بالتخلي عن �ش������ندات اخلزينة 

مريكي������ة وهذا ي������وؤدي اإىل تراجع الدولر  الأ

مريكي كما ي�رص مب�شالح ال�شني نف�شها..  الأ

وقد تبادر ال�ش������ني اإىل المتناع عن التعاون 

مع الوليات املتحدة ب�ش������اأن كوريا ال�شمالية 

واإيران وهذا اإجراء �شيا�شي.

اإن اأمري������كا منق�ش������مة وم������رتددة حي������ال 

مو�ش������وع ال�ش������ني والدليل عل������ى ذلك قرار 

عالن  مريكي������ة بتاأجيل الإ وزي������ر اخلزينة الأ

أي�شاً الت�رصيع  عن تالعب ال�ش������ني بالعملة وا

ال�ش������عيف الذي وافق علي������ه جمل�س النواب 

مريكي والذي يوؤثر على جزء �ش������غري من  الأ

الواردات ال�شينية.

ال�سن تتدخل

ال�ش������ني تتدخ������ل مبا�������رصة يف مو�ش������وع 

العم������الت وقد و�ش������ل حج������م احتياطياتها 

احلالي������ة اأكرث من 2500 مليار دولر اأي اأكرث 

جمايل لل�شني  من 50% من الناجت املحلي الإ

و30% من الحتياطيات العاملية وهذا ي�شكل 

دعماً هائاًل لل�ش������ادرات ال�ش������ينية باملقابل 

مريكيون اأن ال�شني تعمل وفق �شيا�شة  يرى الأ

أفق������ر جارك( وترد ال�ش������ني اأن �شيا�ش������تها  )ا

كرث ثراًء. ال�شني  تتمثل يف اإفقار اجلريان الأ

لديه������ا مرونة يف ال�شيا�ش������ات ولكن قيادتها 

ملتزمة بنموذج النمو الذي تقوده ال�شادرات 

املدعوم������ة من خ������الل دعم �ش������عر ال�رصف. 

وتتذكر ال�ش������ني بقلق اتفاقي������ة )بالزا( التي 

ألزم������ت الوليات املتح������دة مبوجبها اليابان  ا

برفع قيمة الني وما تلي ذلك من ركود مدمر 

يف اليابان لذلك تبقى ال�شني حذرة جداً من 

مطالبة الوليات املتحدة بهذا ال�شدد..

وتق������اوم  تتدخ������ل  ال�ش������ني  اأن  الواق������ع 

ال�شغوط ورفع قيمة عملتها املحافظة على 

أداء �ش������ادراتها باإعطائها قدرة فائقة على  ا

املناف�شة.
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اأمريكا دفعت اليابان لالنتحار املايل يف 

اأواخر القرن املا�سي

عندما طالب������ت الوليات املتحدة اليابان 

برفع �شعر الني يف منت�شف ثمانينيات القرن 

املا�ش������ي دفعت باليابان اإىل عقد �شائع من 

الركود والك�شاد وا�ش������عة يومها حداً لهيمنة 

الياب������ان القت�ش������ادية وكان ذل������ك نوعاً من 

النتح������ار املايل للياب������ان وت�ش������بب ذلك يف 

أ�ش������عار املوجودات اليابانية واأ�شعف  ارتفاع ا

ق������درة ال�ش������ادرات اليابانية على املناف�ش������ة 

حيث اختارت اليابان يومها �شيا�ش������ة التو�شع 

النقدي ودخلت اليابان يف عقد من النكما�س 

يف الت�ش������عينيات حتاول اأمريكا اليوم تكرار 

التجربة مع ال�ش������ني. باملقابل ال�شني اليوم 

تعمل لال�ش������تفادة من جتربة اأمريكا واليابان 

خوفاً من تعر�ش������ها ملا تعر�ش������ت له اليابان 

وبالت������ايل تعمل ال�ش������ني لتجن������ب الوقوع يف 

مريكية  كارثة اإذا ما ا�ش������تجابت لل�شغوط الأ

برفع �رصيع لقيمة الرميينبي.

امل�سهد القت�سادي والنقدي العاملي

ي�شري امل�ش������هد اإىل وجود فوائ�س �شخمة 

آ�ش������يا والدول  ل������دى ال�ش������ني وبع�������س دول ا

النفطي������ة وعجز هائل يف املي������زان التجاري 

مريكي وبالتايل فاإن: الأ

نف������اق  - ال������دول الت������ي اأفرط������ت يف الإ

يف  كب������رياً  عج������زاً  حقق������ت  وال�ش������تدانة 

احل�شاب اجلاري للوليات املتحدة والبلدان 

من  كث������ار  لالإ م�ش������طرة  النكلو�شاك�ش������ونية 

نفاق على الطلب  قالل م������ن الإ الدخار والإ

املحلي، وخف�س القيمة الر�شمية واحلقيقية 

لعمالتها.

- الدول التي اأفرطت يف الدخار وتكري�س 

أملانيا تعمل مبقاومة اأي  الفائ�س ال�ش������ني وا

ارتفاع ا�ش������مي لقيمة عمالتها ول متيل اإىل 

نفاق على ال�شتهالك املحلي. زيادة الإ

- يف منطق������ة الي������ورو امل�ش������كلة تتفاقم؛ 

أملاني������ا متلك فوائ�س �ش������خمة ق������ادرة على  ا

التعاي�س مع يورو اأقوى يف حني ل ت�ش������تطيع 

دول اأخرى كاإ�ش������بانيا واإيطالي������ا واليونان.. 

خرية  التعاي�س م������ع اليورو القوي وه������ذه الأ

م�ش������طرة اإىل خف�س قيمة عمالتها ب�شبب 

العجز الداخلي ال�ش������خم حت������ى تتمكن من 

ا�ش������تعادة النمو يف وقت يطل������ب منها تنفيذ 

اإ�شالحات مالية موؤملة.

م�سهد النريان يف حرب العمالت

مريكية  - ال�ش������ني تقاوم ال�ش������غوط الأ

وروبي������ة حلملها على الت�رصي������ع بالوترية  والأ

البطيئة الت������ي تتبناها لرف������ع قيمة عملتها 

أداء  ا عل������ى  واملحافظ������ة  ال������دولر  مقاب������ل 

�شادراتها لتكون قادرة على املناف�شة.. ومن 

اأجل تنويع احتياطياتها بداأت ال�شني ب�رصاء 

أل������وان الكوري اجلنوبي ما  الني الياباين وا
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قد يلحق �رصراً بالقدرة التناف�شية للعملتني 

الأخريتني.

- باملقابل ردت اليابان با�شتئناف التدخل 

�ش������عاف الني بعد توقف  جنبي لإ يف النقد الأ

أثار اإعالن بن������ك اليابان  دام �ش������نوات وق������د ا

أ�شئلة حول  برناجماً جديداً ل�رصاء املوجودات ا

نوايا �شوق ال�رصف اليابانية.

- ردت الولي������ات املتح������دة بدف������ع بنك 

الحتياطي الفدرايل ل�رصاء كميات كبرية من 

ال�شندات احلكومية يف اإطار �شيا�شة )التي�شري 

أ�ش������عار الفائدة طويلة  الكمي( الذي يخف�س ا

ج������ل وي�ش������عف قيمة العملة ب�ش������كل غري  الأ

�ش������واق  أثار خماوف اأوروبة والأ مبا�رص.. ما ا

النا�ش������ئة والياب������ان رغم تظاه������ر الوليات 

�ش������عاف الدولر.  املتحدة بع������دم التدخل لإ

وبدلً من تعاون الوليات املتحدة بخ�شو�س 

أ�شعار ال�رصف واحل�شاب اخلارجي  تعديالت ا

فاإنها ت�ش������عى اإىل فر�������س اإرادتها عن طريق 

املطبعة.

- يق������وم بن������ك انكل������رتا وبن������ك اليابان 

باإج������راءات ماثل������ة لالحتياط������ي الفدرايل 

مريكي ما يفر�س املزيد من ال�ش������غوط  الأ

على منطقة الي������ورو باملقابل يخالف البنك 

وروبي هذه التوجه������ات تخوفاً  املرك������زي الأ

على بلدان منطقة الي������ورو املتعرثة.. وخوفاً 

من الت�شخم اأي�شاً. 

�سواق النا�سئة اأين تقف الأ

�شواق  ما الذي �شيحدث لعمالت دول الأ

النا�ش������ئة يف حرب العمالت ه������ذه؟ اإن هذه 

ال������دول لديها قلق �ش������ديد اإزاء ارتفاع قيمة 

عمالته������ا لذلك فاإنه������ا متي������ل اإىل التدخل 

بالقوة بفر�س �شوابط على راأ�س املال ومنع 

�ش������عار ال�������رصف ومثال  الجتاه ال�ش������اعد لأ

ذلك الربازي������ل وتايالند حيث ل ترغب هذه 

الدول النا�شئة يف زيادة قيمة عملتها مقابل 

عملة ال�شني وب�شكل عام فاإن الدول النا�شئة 

آ�شيا مر�شحة  وخا�ش������ة يف اأمريكا الالتينية وا

لتحم������ل خ�ش������ائر كبرية اإذا مل يت������م حل اأزمة 

حرب العمالت. ول ميكن حل هذه امل�ش������كلة 

خ������ذ بعني العتبار م�ش������الح الدول  دون الأ

النا�شئة.

اخليارات اأمام الدول املتقدمة النا�سئة

ثمة خيارات ثالثة:

1- اأن ت�شمح الدول بارتفاع �شعر �رصف 

�رصار بقدرتها التناف�شية  عملتها وبالتايل الإ

اخلارجية.

أ�ش������واق العمالت وبالتايل  2- تدخل يف ا

مراكم������ة مزيد م������ن الدولرات وه������ذا اأمر 

قد يهدد ال�ش������تقرار النق������دي املحلي وي�رص 

بالقدرة التناف�شية اخلارجية.

3- احلد من راأ�س املال الداخلي بفر�س 

ال�رصائب والقيود على حركة راأ�س املال.
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تاريخياً كان������ت احلكومات تختار مزيجاً 

من اخليارات الثالثة وقد يكون مفيداً اليوم 

خذ بذلك املالحظ اليوم اأن ال�شني تريد  الأ

فر�س تعديل انكما�شي على الوليات املتحدة 

أملانيا اليوم مع اليونان وهذا اأمر  كم������ا تفعل ا

ي�ش������عب حتقيقه ولي�س من م�شلحة ال�شني 

ذل������ك كونها دائن������اً كبرياً للولي������ات املتحدة 

مريكي يهدد  والنكما�������س يف القت�ش������اد الأ

بخطر وقوع العامل يف ركود اقت�شادي.

امل�سكلة

أن������ه من غري  م�ش������كلة ح������رب العمالت ا

املمكن اأن ت�ش������بح عمالت الدول �شعيفة يف 

الوقت نف�شه فاإذا كانت اإحدى هذه العمالت 

�ش������عيفة فمن املنطقي اأن تك������ون عملة دول 

اأخرى اأقوى وعلى نحو ماثل ل ت�شتطيع كل 

البلدان اأن حت�شن �شايف �شادراتها يف الوقت 

ن املجموع العاملي ي�ش������اوي �شفراً  نف�ش������ه لأ

مبعن������ى اإن حرب خف�س العمالت التي وجد 

العامل نف�ش������ه يف غمارها ت�شكل لعبة يت�شاوى 

فيها املك�شب واخل�شارة فاملك�شب التي حتققه 

دولة هو يف الواقع خ�شارة لدولة اأخرى.

اإمكانية التن�سيق والتعاون الدويل

نت�ش������اءل هنا األ ميكن اإجراء املزيد من 

حادي يف  التن�شيق العاملي ملعاجلة التوجه الأ

ق�شايا القت�ش������اد الكلي والعمالت؟ يتطلب 

ذلك توفر �رصوط من اأهمها حتولت داعمة 

يف ال�شيا�شات الرئي�شية مبا يف ذلك مفاو�شات 

عادة توازن اأكرب اقت�ش������اديات العامل  بن������اءة لإ

والتوفيق بني الروؤى املختلفة للدول الفاعلة 

على ال�شاحة القت�ش������ادية الدولية وخا�شة 

دول جمموع������ة الع�رصي������ن وعل������ى الرغم من 

ول  تاأكيد جمموعة الع�رصين يف اجتماعها الأ

أواخ������ر عام 2008 على اأهمية التن�ش������يق  يف ا

والتعاون اإل اأن قوة الدفع يف الوقت الراهن 

يف ظل الفتقار اإىل اأر�شية م�شرتكة بني بلدان 

الفوائ�������س والعجوزان يف العامل ول نعتقد اأن 

اجتماع قمة الع�رصين يف ال�ش������هر احلايل يف 

�شيوؤول �ش������يقدم الكثري يف هذا املجال. رغم 

اأن الوليات املتحدة ت�ش������عى حل�ش������د الدول 

النا�ش������ئة لرفع �ش������وتها يف قمة �شيوؤول �شد 

ال�شني.

اخلطر على حرية التجارة

املراقبون يرون اأن ال�شني بداأت ت�شتنتج 

أنه مل يعد يف م�ش������لحتها ا�شتمرار التالعب  ا

بنظ������ام التجارة احلرة اإىل م������ا ل نهاية كما 

يالحظ تقبل بكني املفاجئ لفكرة وا�ش������نطن 

الداعية لفر�س اأرقام م�ش������تهدفة للفوائ�س 

التجارية وبالتايل فاإن ال�ش������تمرار يف ال�شري 

عل������ى الطريق احلايل قد ينطوي على خطر 

طاح������ة بنظام حرية التج������ارة الذي خدم  الإ

ال�شني ب�شكل متاز ورمبا ت�شطر الوليات 

املتح������دة يف ظ������ل اأو�ش������اعها القت�ش������ادية 
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الداخلية احلرجة وخا�ش������ة ارتفاع البطالة 

باللجوء اإىل اإجراءات حمائية وهذا ال�شيناريو 

يدعو ال�شني للتفكري ملياً يف امل�شتقبل.

ال�سيناريو البديل

يب������دو اأن معظم دول الع������امل بداأت تفكر 

بالبحث ع������ن بديل للنظ������ام النقدي العاملي 

احلايل وق������د تكون جمموعة قم������ة الع�رصين 

مكاناً منا�ش������باً ملناق�ش������ة ذلك لكن الوليات 

املتحدة تعار�س ب�ش������دة نظراً ملا ي�شكله تغيري 

ه������ذا النظام من �ش������ياع من مكا�ش������ب التي 

حتققها اأمريكا لكون الدولر عملة احتياطية 

أنه  عاملية باملقابل هناك وجه������ة نظر تقول ا

�شواق رمبا تعمل  اإذا مل يعالج املو�شوع فاإن الأ

على التغيري لتخفيف املخاطر املرتتبة نتيجة 

تذبذب قيمة العمالت مقابل بع�ش������ها والتي 

تقود اإىل حل غري كفئ لالقت�شاد العاملي مع 

ما يرتتب مع ذلك من تداعيات. يف املح�شلة 

تري������د الولي������ات املتحدة حل������رب العمالت 

اإحداث ت�شخم يف بقية دول العامل م�شتفيدة 

دائم������اً من كونه������ا متلك ذخ������رية هائلة فال 

حدود للدولرات التي ي�ش������تطيع اإ�ش������دارها 

عالن يف  الحتياط������ي الف������درايل واآخرها الإ

بداية ت�رصين الثاين عن اإ�شدار و�شخ )600( 

مليار دولر.

من يك�سب حرب العمالت

الواق������ع ي�ش������ري اإىل احتمال������ني: اإم������ا اأن 

تنجح الوليات املتحدة يف اإحداث ت�ش������خم 

أ�ش������عار  أو ترتفع ا يف بقي������ة اأرج������اء الع������امل، ا

أنح������اء العامل،  ال�������رصف الر�ش������مية يف بقية ا

مقابل الدولر وم������ن املمكن اأن يحدث ذلك 

نوعاً من الفو�شى ال�شاملة و�شت�شطر بع�س 

الدول النا�ش������ئة التي ل تتمتع بحماية كافية 

كالربازيل وجنوب اأفريقيا مثاًل اإىل التعديل 

يف ح������ني اأن دولً اأخرى حممية بال�ش������وابط 

أ�شعار ال�رصف )ال�شني( �شتكون قادرة  على ا

على اإدارة التعديل ب�شورة اأف�شل من غريها 

ف�شل بالن�شبة للجميع  اأخرياً �ش������يكون من الأ

ال�ش������عي والعمل ب�شكل تعاوين ومن�شق ورمبا 

يتاح ملجموعة دول الع�رصين اأن تعمل �ش������يئاً 

م������ا يف ه������ذا الجت������اه خ������الل اجتماعاتها 

املقبل������ة ولكننا نرى اأن هناك �ش������كوكاً كثرية 

رادة اجلماعية لدول  حول اإمكاني������ة توفر الإ

جمموعة الع�رصين الت������ي وجدت ملرة واحدة 

يف اأول اجتماع يف هذه املجموعة بعد بداية 

زم������ة املالي������ة العاملية ع������ام 2008 حيث  الأ

ن  كان اجلمي������ع تقريب������اً يداً واح������دة اأما الآ

راء بني دول جمموعة  وعلى �ش������وء تباي������ن الآ

الع�رصين ومع معار�ش������ة الولي������ات املتحدة 

�ش������الحات املطلوبة و�ش������عيها جلعل دول  لالإ

جمموعة الع�رصين تت�شارع فيما بينها يخ�شى 
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م������ن التداعيات املحتملة ل�شيا�ش������ة الوليات 

املتح������دة القائمة على تاأجيج اخلالفات بني 

الدول حول مو�ش������وع العمالت.. ومعار�شة 

اإ�ش������الح النظ������ام النقدي العامل������ي وبالتايل 

مريكية  جراءات الأ فاإن النتائج ال�ش������لبية لالإ

امل�ش������ادة يف حرب العمالت ق������د توؤدي اإىل 

أ�ش�������س الهند�ش������ة املالي������ة والنقدية  زعزعة ا

�رصار بامل�ش������الح القت�شادية  العاملية واإىل الإ

لكل دولة على حدة  كما قال )مارتن وولف( 

يف الفاينان�شال تاميز بتاريخ 2010/10/16 

مريك������ي يف  )اإن الحتياط������ي الفي������درايل الأ

�شبيله اإىل اأن يعلقهم جميعاً على امل�شنقة كاًل 

على ح������ده(. ول نعتقد اأن الوليات املتحدة 

ق������ادرة على حتقيق رغباته������ا احلمقاء التي 

نها اأ�ش������اًل غري قادرة  ذكرها مارتن وولف؛ لأ

على ك�ش������ب حرب العمالت امل�ش������تمرة هذه 

خا�شة يف ظل حالة العجز ال�شيا�شي وخيبة 

مريكي  مل التي تعي�ش������ها اإدارة الرئي�س الأ الأ

أوباما اليوم بعد خ�ش������ارتها انتخابات جمل�س  ا

النواب الن�شفية ويف �شوء ا�شتمرار اعتالل 

امل������اأزوم، وحتديات  مريك������ي  الأ القت�ش������اد 

�شيوي الناه�س. القت�شاد الآ
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مكان اإلقاء نظرة على امل�ستقبل؟ هل بالإ

حاول النا�س منذ قدمي الزمان اأن يلقوا نظرة اإىل امل�س������تقبل. ومنذ نهاية 

اخلم�س������ينيات وبداية ال�ستينيات من القرن املا�سي و�سعت هذه العملية على 

أ�سا�س علمي: لقد ولد علم ا�ستقراء امل�ستقبل »الفوتورولوجيا«. وبداأت تظهر  ا

خر: ج. توم�س������ون »امل�ستقبل املتنباأ به«  كتب املوؤلفني امل�س������يتني الواحد تلو الآ

)1958(, �س. غيما »قرن الف�ساء« )1959(. ف. باديه »نظرة اإىل عام 2000« 

مرتجم �سوري.
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)1960(. كما دار النقا�ش بني امل�ش������اركني يف 

امل�ؤمترات الدولية يف اأم�ش������ردام ووا�شنطن 

وغريهما من املراكز العاملية ح�ل ما �شتك�ن 

احلياة عليه يف القرن احلادي والع�رشين.

جرت اإحدى الندوات, التي ن�ق�شت فيها 

التنب�ؤات امل�شتقبلية ح�ل تط�ر العلم والتقنية 

واملجتمع الب�������رشي ككل, يف م�ؤمتر اجلمعية 

مريكية, الذي انعقد يف وا�شنطن  الفلكية الأ

آذار 1966. �ش������ارك يف ه������ذا امل�ؤمت������ر  يف ا

علماء من �ش������تى فروع العل�������م, الجتماعية 

منها والطبيعية, وكذلك مهند�ش�������ن وخرباء 

ومنظم������� اإنتاج. ن�������رشت م�������اد امل�ؤمتر, ثم 

ترجمت يف الحتاد ال�ش�فييتي و�شدرت يف 

كتاب م�شتقل بعن�ان »ع�رش الف�شاء. تنب�ؤات 

للعام 2001«. وقد ترجم م�ؤلف هذه املقالة 

ن,  عدداً من ف�ش�������ل هذا الكت������اب. وه� الآ

وبع������د مرور اأربعني عام������اً ونيف, يجد لديه 

م  املقدرة, اإذ راح يقلب �شفحاته, على اأن يق�ِّ

اإىل اأي مدى كانت هذه التنب�ؤات �شحيحة.

رداً عل������ى ال�ش�������ؤال ال������ذي طرحه نائب 

رئي�ش �رشك������ة »تيليداين« ج. ك�زميت�ش������كي: 

أنا�ش ع������ام 2001؟« اأجاب  »كي������ف �ش������يعمل ا

ه� نف�شه: »�ش�������ف يطرح اإن�شان عام 2001 

دارة على احل�ا�شيب ذات الربجمة  م�شائل الإ

الذاتية, التي �ش�ف تتخذ القرارات بنف�شها, 

نت������اج املوؤمتت، بينما �ش������يبقى  وتتحك������م بالإ

دارة  ن�ش������ان مهمة املراقبة. �شوف تبلغ الإ لالإ

مع حل������ول ذلك الوقت م�ش������توى جتعل معه 

ن�شان املتحرر من الجتماعات الالنهائية  الإ

عم������ال اليومي������ة اجلارية، ق������ادراً على  والأ

تخ�شي�س وقته من اأجل و�شع مبادئ جديدة 

أ�شا�شها منظومة اتخاذ  دارة، تنتقي على ا لالإ

لية اأف�شل احللول للم�شكلة«. القرار الآ

يقول ال�ش������كرتري التنفيذي لوكالة نا�ش������ا 

اإ. ك. ول�س: »�ش������وف تكون املنازل احلديثة 

كله������ا وكذلك غرف العم������ل جمهزة بجدران 

ماك������ن  تلفزيوني������ة ملون������ة... ويف بع�������س الأ

ر�ش������ية �شوف يكون  املنف�ش������لة من الكرة الأ

مكنا مراقبة الطق�س. املطارات واملطارات 

ماكن �شحية  الف�شائية �شتكون اإحدى اأكرث الأ

أو ثلوج  ر�س اإذ لن يكون فوقها غيوم ا على الأ

أو �ش������باب؛ �شت�شطع ال�ش������م�س نهاراً هناك،  ا

ولياًل النجوم«. 

كان امل�شاركون يف املوؤمتر واثقني من اأن 

ن�ش������ان مع نهاية القرن الع�رصين �ش������يحط  الإ

عل������ى املريخ، و�ش������تبنى على القم������ر قاعدة 

ثابتة، و�شيظهر يف الف�شاء حول ال�شم�س ما 

ي�شبه نقاط ال�رصطة ملراقبة احلركة الن�شطة 

بني الكواكب.
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مل يكت������ب ذلك كتاب اخلي������ال العلمي بل 

اخت�شا�ش������يون يف �شتى فروع العلم والتقنية 

يف ذل������ك الوقت. مل ت�ش������ّك الغالبية العظمى 

من امل�ش������اركني يف املوؤمت������ر يف اأن: الب�رصية 

عام 2001 �شت�شري واثقة على طريق التقدم. 

بحاث  اأكد ج. دورنباخر نائب رئي�س ق�شم الأ

ال�ش������ت�رصافية وت�شميم ال�ش������واريخ املوجهة 

واملنظومات الف�ش������ائية يف �رصكة »دوغال�س 

كرافت«، على اأن الب�رصية عام 1985 �ش������وف 

حتل بنجاح املع�ش������الت التالية: »الت�ش������ال 

املرئي. حتلية مي������اه البحر. تنبوؤات الطق�س 

املوثوق������ة. اإدارة امل������وارد الطبيعية. التحكم 

الفاعل بن�شب الولدة. و�شائل النقل ال�رصيعة 

املوؤمتتة«.

ات املتحققة التنبوؤ

مل تكن وع������ود امل�ش������تقبليني كلها خائبة. 

فامل�ش������اركون يف النقا�ش������ات الت������ي جرت يف 

وا�ش������نطن عام 1966 اأ�ش������ابوا يف التنبوؤ باأن 

قمار ال�شناعية �شي�شري ال�شائد  »البث عرب الأ

يف العامل كله«. كما اأدركوا م�شبقاً قيام التعاون 

مريكيني  بني رجال الف�شاء ال�ش������وفييت والأ

أ منت�شف ال�شبعينات، وانطلقوا من  الذي بدا

�شا�شيني  ع�شاء الأ اأن ال�شني �شت�شري »اأحد الأ

يف جمموعة الدول الف�ش������ائية«. �شور اأحد 

امل�ش������اركني يف املوؤمت������ر، وه������و اإ. ك. ول�س، 

احلياة عام 2001 على النحو التايل: »اإذا ما 

حتدثنا عن الت�شالت فاإن كل اإن�شان �شوف 
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أراد على جهاز اإلكرتوين خفيف  يح�ش������ل اإن ا

أثناء  مريح، ي�شتطيع مب�شاعدته التحدث يف ا

�ش������ريه اإىل اأ�رصته واأ�شدقائه وزمالئه، ورمبا 

اإىل خ�شومه، اإذا مل يف�شلوا قطع الت�شال«. 

قيل هذا قبل وقت طويل من ظهور الهواتف 

النقالة.

حدثت ثورة حقيقية يف و�شائل الت�شال 

ونق������ل املعلوم������ات ومعاجلته������ا. ومنا عدد 

احلوا�ش������يب ال�شخ�ش������ية ب������ني عامي 1997 

و2007 فق������ط م������ن 325 مليون������اً اإىل 808 

نرتنت  مالي������ني، ومنا ع������دد م�ش������تخدمي الإ

)باملاليني( من 117 اإىل 1344.

حتقق������ت كذلك �شل�ش������لة م������ن التنبوؤات 

خ������رى. فنمو القت�ش������اد العاملي والتطور  الأ

العلم������ي التقن������ي مع نهاية الق������رن الع�رصين 

وبداية القرن الواح������د والع�رصين ل يقبالن 

ال�ش������ك. وتطورت على نحو عا�ش������ف جميع 

أ�شكال و�شائط النقل. فظهرت يف الثمانينات  ا

القطارات عالية ال�رصعة على �شكة احلديد، 

و�ش������ارت متخر البحار �شفن ذات �شعة اأكرب، 

ومنت �ش������ناعة ال�ش������يارات �ش������ت مرات يف 

ن�ش������ف ق������رن ب������ني 1950 و2000– من 10 

ماليني �ش������يارة اإىل 60 مليون �ش������يارة. ازداد 

كذلك عدد ال�ش������يارات فاإذا كان عام 1985 

قد بلغ 500 مليون �ش������يارة فاإنه �شيت�شاعف 

عام 2011 ليبلغ املليار. ومنا حجم الطريان 

املدين والتجاري بدءاً من عام 1950 �ش������تني 

مرة.

وكم������ا اعتقد امل�ش������تقبليون فق������د انتقل 

�ش������كان العامل اإىل املدن ب�رصعة. فازداد عدد 

�ش������كان امل������دن يف الع������امل بني عام������ي 1950 

و2000 ثالث مرات ون�ش������ف. وبات الق�شم 

ر�س من������ذ عام 2008  كرب من �ش������كان الأ الأ

يعي�ش������ون يف املدن. ازداد كذلك عدد املدن 

املليونريية من 77 مدينة عام 1950 اإىل 459 

مع حلول ع������ام 2008. حيث يعي�س يف هذه 

املدن )2008( 40% من املواطنني و20% من 

�شكان الكوكب.

منت �شناعة الطاقة الكهربائية العاملية 

مبقدار 2،9  مرة بني عامي 1970 و2000، 

ومنا ال�شتهالك العاملي حلوامل الطاقة 4،6 

مرات. فاإذا كان ا�ش������تهالك العامل من النفط 

ع������ام 1950 يقدر ب� 10 مالي������ني برميل يف 

اليوم فاإنه �شار عام 2008 يقدر ب� 88 مليون 

برمي������ل، اأي ازداد 8،8 م������رات. ازداد كذلك 

حجم اإنتاج احلبوب واإن كان على نحو اأبطاأ 

فبلغ بني عامي 1950 و2000 ثالث مرات، 

وازداد اإنتاج ال�شمك واللحوم 5 مرات.

زاد متو�ش������ط الدخل ال�ش������نوي ل�ش������كان 

الكوك������ب ب������ني ع������ام 1950 وبداي������ة القرن 

احل������ادي والع�رصين ثالث م������رات. وانعك�س 
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من������و ال�ش������تهالك والتط������ور يف الطب على 

طول عمر النا�س، الذي ارتفع متو�شطه على 

الكوكب من 56 �ش������نة ع������ام 1970 ليبلغ 66 

�شنة عام 2000.

�ش������ارت راحة ماليني النا�س اأكرث تنوعاً 

أك������رث رفاهي������ة. حي������ث ازداد عدد  أمت������ع وا وا

ال�ش������ياح الدولي������ني يف الن�ش������ف الثاين من 

القرن الع�رصي������ن 28 مرة تقريباً، اأما الدخل 

الناج������م عن هذا النوع من اخلدمات فازداد 

237 مرة.

تط������ورت عل������ى نح������و �رصي������ع التقنيات 

املتقدم������ة، التي حلم العلم������اء بها يف بداية 

ابتك������ر يف  ومنت�ش������فه.  الع�رصي������ن  الق������رن 

الع�رصين������ات الكاتب اخليايل ت�ش������ابك كلمة 

يل(. ث������م كتب عنها  ن�ش������ان الآ »روب������وت« )الإ

آزي������ك اأزميوف. ف������اإذا كانت  أك������رث من مرة ا ا

الروبوتات يف ال�ش������تينيات ت�ش������نع يف بع�س 

املختربات املتفرقة، ففي بداية القرن الواحد 

أ�ش�س اإنتاجها ال�شناعي.  والع�رصين و�شعت ا

مريكية  �ش������ممت يف الولي������ات املتح������دة الأ

أ�شرتاليا الروبوتات  الروبوتات الغوا�شة، ويف ا

التي حتلق �ش������وف الغن������م، وظهر يف اليابان 

الروبوت اجليولوجي القادر على ا�شتك�شاف 

املحيطات على عمق ي�شل اإىل 6000مرت.

وعل������ى الرغ������م م������ن اأن الف�ش������اء مل تتم 

ال�ش������يطرة عليه بالوترية التي حلموا بها يف 

منت�شف ال�شتينيات فاإن الدرا�شات الف�شائية 

لها وزنها املح�شو�س.

حاطة  متك������ن عل������م البيولوجيا م������ن الإ

أ�������رصار الوراث������ة. وكان ثم������ة منج������زات يف  با

ول م������ن عام 1967  الط������ب. يف 2 كانون الأ

اأجرى الطبيب كري�ش������تيان برنارد يف جنوب 

اأفريقيا اأول عملية نقل قلب يف العامل. بينما 

يُجرى اليوم كل �ش������نة ما يقارب ال�شتة اآلف 

عملية ماثلة.

عام 1990 اأ�شاف موظفو اآي بي اإم بذرات 

الزين������ون )xenon( ثالثة اأحرف لت�ش������ري 

�ش������عاراً ل�رصكتهم. وبذلك بداأت التجارب يف 

جم������ال النانوتكنولوجيا. باملنا�ش������بة اإن اأحد 

اأول من و�شف اإمكاناتها يف القرن الع�رصين 

هو الكاتب ال�ش������وفييتي بوري�������س جيتكوف، 

يادي امليكروية«.  موؤلف الرواية اخليالية »الأ

ع�رص كان قد  لكن بطل ن. �س. لي�ش������كوف الأ

حدد بدقة منذ القرن التا�ش������ع ع�رص املعايري 

ال�رصوري������ة للتكنولوجي������ا امليكروي������ة: »قال: 

- ل������و كان ثم������ة جمهر يكربِّ خم�ش������ة ماليني 

أيتم، م������ن بعد اإذنك������م، .. على كل  م������رة، لرا

حدوة �ش������غرية وقد كتب اأي معلم رو�شي قد 

�شنعها« لذلك، لي�س ت�ش������وباي�س وفريقه بل 

ع�������رص ورفاقه هم من ميك������ن عدهم اأول  الأ

نانوتكنولوجيني.
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مر على الورق اأ�سهل...« »الأ

جن������ازات املعا�رصة  يخي������ل للم������رء اأن الإ

تتوافق مع الت�شورات امل�شتقبلية التي قيلت 

يف وا�شنطن قبل اأربعني عاماً. لكن كان ثمة 

اإىل جان������ب التنبوؤات ال�ش������حيحة يف موؤمتر 

أك������رب بكثري من  وا�ش������نطن ع������ام 1966 عدد ا

التنب������وؤات التي مل تتحق������ق. فقد اأعلن مثل 

أ. اإريكه وا�ش������فا  أوتونيتيك�س« ك. ا �رصك������ة »ا

احلي������اة بعيني اإن�ش������ان ع������ام 2001 قائاًل: 

هداف العظمى للحقبة املا�ش������ية  »كان������ت الأ

مية والعمل  هي مكافحة اجلوع واملر�س والأ

ن قد  العب������ودي وظروف احلياة ال�ش������يئة. الآ

ه������داف«. كان مثل �رصكة  حتقق������ت هذه الأ

»يونايتد اإيركرافت« وي�شلي كورت ياأمل: »يف 

ول من عام 1999  منت�شف ليلة 31 كانون الأ

رمبا �ش������نكون قادرين على ال�شتمتاع بروؤية 

ألع������اب نارية هائلة من عل������ى املدار احتفالً  ا

لفي������ة اجلديدة، والتي �ش������وف ترمز اإىل  بالأ

التدمري ال�شلمي للمخزون العاملي من ال�شالح 

الن������ووي«. تبني اأن اإريك������ه كان حمقاً يف اأمر 

وحيد. فبما اأن حل������ول عام 2000 عدَّ على 

نحو خاطئ يف الكثري م������ن دول العامل بداية 

لعاب النارية اأطلقت  لفية اجلديدة فاإن الأ الأ

يف كل م������كان. غري اأن املخ������زون العاملي من 

ر بل ظل  ال�شالح ال�ش������اروخي النووي مل يدمَّ

يتطور وينت�رص على الكوكب.

ح������ل القرن ال� 21، ومع بدايته و�ش������عت 

جمموعة من خرباء هيئة الأمم املتحدة قائمة 

خط������ار املعا�رصة التي ته������دد الب�رصية«،  »بالأ

مرا�������س الوبائية،  اأح�ش������ي فيها: الفقر، الأ

تراجع الو�شط املحيط، احلروب بني الدول، 

هلية، العن�رصي������ة، وغريها من  احل������روب الأ

طفال من  ال�رصور )مثاًل، الجتار بالن�شاء والأ

أو الختطاف من  اأجل ال�شتعباد اجلن�ش������ي ا

أ�شلحة التدمري  ع�شاء الب�رصية(، ا اأجل بيع الأ

�شلحة النووية والبكتريية  ال�شامل )انت�شار الأ

املنظمة  اجلرمية  ره������اب،  الإ والكيميائية(، 

خري  العاب������رة للقوميات. وخ������الل العقد الأ

مل تنتف������ي ه������ذه املخاطر بل ازدادت و�ش������ار 

تعدادها اأطول.

وىل يف القائمة هي اجلوع.  امل�ش������كلة الأ

اإن اإجنازات العل������م والتقنية، والرثوات التي 

تكون������ت بعد موؤمت������ر وا�ش������نطن توزعت يف 

الع������امل على نحو غ������ري مت�ش������اٍو. حالياً %10 

ر�س ميتلكون 85% من ثروات  من �ش������كان الأ

العامل كافة. وبلغت ح�ش������ة 50% من �ش������كان 

ر�������س 1% فقط من تلك الرثوات. حتولت  الأ

املدن النامية ب�رصعة اإىل م�ش������ارح للتباينات 

أ�شارت موللي اأومريا  الجتماعية ال�شارخة. ا

�شيهان موؤلفة تقرير »حال العامل عام 2007« 

اإىل اأن قرابة مليار من عدد �ش������كان املدن يف 

الكوكب، البالغ عددهم 3 مليارات، يعي�شون 
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يف اأحي������اء ق������ذرة خالية من املي������اه النظيفة 

والظروف ال�شحية واملالئمة. 1،6 مليون من 

�شباب متعلقة  �شكان املدن ميوتون �ش������نوياً لأ

بعدم توافر امل������اء النظيف وقنوات ال�رصف 

ال�شحي والتمديدات ال�شحية.

ازداد خل������ل العقد املن�������رصم الفارق يف 

م�ش������توى العي�س الرغيد بني �ش������كان الدول 

الغنية وال������دول الفقرية. يفوق دخل املواطن 

فغاين  مريك������ي متو�ش������ط احلال دخ������ل الأ الأ

متو�شط احلال ب� 55 مرة.

الفقر يعني اجل������وع. جاء تقرير منظمة 

الأمم املتحدة حول م�ش������ائل الغ������ذاء )فاو( 

عام 2008 على اأن عدد اجلائعني قد ازداد 

خلل ن�ش������ف عام فقط مبقدار 400 مليون 

�ش������خ�س. وميوت يف العامل �شنوياً ب�شبب من 

اجلوع اأكرث من 9 ماليني �شخ�س.

وخالف������اً لتوقعات امل�ش������تقبليني جميعها 

ن  م������ازال النا�������س يف العامل ميوت������ون حتى الآ

أ الطب  مرا�س الوبائية، التي بدا ب�شبب من الأ

املعا�رص يعاجلها منذ زمن بعيد. ي�شري خرباء 

منظمة ال�ش������حة العاملية اإىل اأن 2،1 مليون 

�ش������خ�س يف العامل ماتوا عام 2002 ب�ش������بب 

مكان تفاديها بو�ش������اطة  من اأمرا�س كان بالإ

اللقاحات.

مل يخطر يف بال امل�ش������تقبليني اأن اأمرا�شاً 

وبائية غري معروفة من قبل �شتظهر يف العامل، 

يدز 23  فقد بلغ عدد املتوفني ب�ش������بب من الإ

مليون �شخ�س بني عامي 1981 و2004. 

ر�س يف العقد  انت�رصت ب�رصعة عل������ى الأ

خ������ري اأمرا�س فريو�ش������ية اأخ������رى، ما زال  الأ

النا�������س غري قادرين على التعامل معها. بقي 

أنواع التهابات الكبد  الكمون الوبائي جلميع ا

املعروف������ة – A،B،C،D،E،G. واحتكام������اً 

اإىل معطي������ات منظمة ال�ش������حة العاملية فاإن 

أنواعاً خمتلفة من التهابات الكبد الفريو�شية  ا

خرية  قد اأ�شابت خالل ال�شنوات اخلم�س الأ

قرابة ملياري اإن�شان.

ذك������ر تقرير ه������ذه املنظم������ة اأن »التهاب 

الكبد الفريو�شي A يف عقدنا قد حتول اإىل 

وباء. وهذا ميكن اأن يكون مرده اإىل انخفا�س 

امل�شتوى الدفاعي )املناعي( العام للب�رص«.

�ش������اءت حال الطبيع������ة. تختفي الغابات 

أ�شجار  من العامل ب�رصعة. ي�ش������كل حجم قطع ا

الغابات العام م������ن 17 اإىل 25 مليون هكتار 

�ش������نوياً، ول يرمم من جممل هذه امل�شاحات 

اإل 20% فقط. مع ا�شتمرار مثل هذه الوتائر 

فاإن الغابات �ش������وف تختفي عن الكوكب بعد 

أ�ش������جار  150 اإىل 180 �ش������نة. بي������د اأن قطع ا

كرث اأهمية يجري على  الغابات ال�شتوائية الأ

خ�شائيون اأن هذه  نحو اأ�رصع بكثري، ويظن الأ

الغابات �شتختفي مع حلول عام 2040.



ف�سل امل�ستقبليني

العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد  570    اآذار  2011 332

ر�س  كذلك تدمر بن�ش������اط اأكرب موارد الأ

ن�ش������ان �شنوياً من  الباطنية. اإذ ي�ش������تخرج الإ

ر�س ما يقارب 200 مليون طن من  باطن الأ

الرثوات. انطالقاً من موجودات الحتياطيات 

املوؤكدة فاإن خام احلديد يجب اأن يكفي 64 

�ش������نة، والنحا�س 50 �شنة، والنيكل 67 �شنة. 

ويُظّن اأن خمزون خام الر�ش������ا�س والتوتياء، 

والق�شدير والذهب والف�شة والبالتني �شوف 

يختفي بعد 20 اإىل 30 �ش������نة. بعد ذلك رمبا 

�شيحل ع�رص »اجلوع املعدين«.

ي�شري خبري �ش������ناعة النفط اإريك لوران 

قائاًل: »احتاجت مكامن النفط كي تت�ش������كل 

اإىل 500 مليون �ش������نة، واإىل اأقل من مئة عام 

كي تن�ش������ب تقريباً. من������ذ الثمانينات يفوق 

ا�شتخراج النفط �شنوياً مبرتني اكت�شاف منابع 

ق�رص  جديدة. و�ش������تكون حياة النفط هي الأ

من بني جميع الرثوات الباطنية امل�شتخرجة 

أننا نظن اأن ازدهارنا �شوف  على الرغم من ا

بد من غري اإيجاد البديل له.  ي�ش������تمر اإىل الأ

اإن ازدهارنا املولود مع النفط �شوف يختفي 

باختفائه«.

كرث حدة الذي تعانيه  بي������د اأن النق�س الأ

الب�رصي������ة لي�س يف املع������ادن، ول يف العنا�رص 

ر�ش������ية الن������ادرة، ولي�س حت������ى يف خمزون  الأ

الطاقة، واإمنا يف املاء. توؤكد وثائق هيئة الأمم 

املتح������دة على اأن باعتق������اد 200 عامل من 50 

بلداً، اأن نق�س املاء �شار اأحد اأهم م�شكلتني 

أ�شا�ش������يتني تقفان يف وج������ه الب�رصية. ازداد  ا

خرية ا�شتخدام املياه  خلل اخلم�ش������ني �شنة الأ

ن 2،4 مليار  يف الع������امل ثالث مرات. يعاين الآ

اإن�ش������ان على الكوكب �شعوبات يف احل�شول 

على امل������اء من اأج������ل احلاجات املعي�ش������ية، 

ويع������اين 1،2 مليار من عدم احل�ش������ول على 

ماء لل�رصب. و�ش������وف يعي�س 40% من �شكان 

ر�س عام 2025 يف بلدان تعاين من نق�س  الأ

حاد يف املاء.

اإن تلك املقدرات املادية الهائلة التي بنتها 

الب�رصية من اأجل تلبية حاجاتها مل توؤد فقط 

اإىل تقلي�������س احتياطيات ال������رثوات الباطنية 

والغابات، بل اأف�شدت على نحو ل ي�شتهان به 

جو الكوكب، والو�شط املحيط. يكتب خرباء 

منظمة ال�ش������حة العاملية يف �شياق تف�شريهم 

لالنت�ش������ار ال�رصي������ع ملر�س الرب������و وغريه من 

نواع التح�ش�ش������ية: »التطور العا�ش������ف يف  الأ

العلم والتقنية وال�ش������ناعات الكيميائية اأدى 

ن�ش������ان خ������الل 50 عاماً ل غري قد  اإىل اأن الإ

�ش������كل و�شطاً جديداً للعي�س ت�شغل فيه مكاناً 

كب������رياً املنتج������ات الكيميائي������ة والرتكيبي������ة: 

واين  ثاث والأ ك�ش������اء ال�شقق وال�ش������يارات والأ

لب�ش������ة الداخلي������ة واملنظفات،  واملالب�س، والأ

دوية والكثري غريها.  واللك������ر والدهانات والأ
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أننا مل ن�ش������تطع بيولوجياً التاأقلم مع هذا  بيد ا

الو�ش������ط اجلديد خلل هذه الفرتة الق�شرية. 

لهذا ال�ش������بب حدث هذا النفج������ار الهائل 

مرا�������س التح�ش�ش������ية املختلفة، مبا يف  يف الأ

ذلك ربو الق�شبات الهوائية«. ازدادت كمية 

�ش������ابة مبر�س ربو الق�شبات الهوائية يف  الإ

خرية %50. ال�شنوات الع�رص الأ

مرا�������س الورمية  يف�رص اخل������رباء منو الأ

برتاجع الو�ش������ع البيئي. فكما ي�ش������ري مدير 

الوكال������ة الدولي������ة ملنظمة ال�ش������حة العاملية 

امل�ش������وؤولة عن درا�ش������ة ال�رصطان بيرت بويل، 

فاإن ما يق������ارب ال� 25 مليون اإن�ش������ان عانى 

ورام خالل عام 2000، مات  م������ن اأمرا�س الأ

منه������م  7 مالي������ني. وميكن اأن ي�ش������ل العدد 

الكلي لهوؤلء املر�ش������ى مع حلول عام 2030 

اإىل 75 مليون.

الو�شط غري املالئم للحياة بالقرتان مع 

التغذية غري ال�شحية املنت�رصة اليوم يف العامل 

مرا�س.  أنواع اأخرى م������ن الأ يولد من������واً يف ا

ينمو �ش������نوياً مبقدار 5 اإىل 7% عدد مر�شى 

وعية والقلب.  ال�شكري. يزداد كم اأمرا�س الأ

يعل������ن رئي�س الحتاد الدويل ملر�ش������ى القلب 

فيليب بول ويل�ش������ون اأن 17 مليون �ش������خ�س 

ن يف العامل كل �ش������نة ب�ش������بب من  ميوت������ون الآ

مرا�س  وعية والقلب. اإن هذه الأ اأمرا�������س الأ

تتفاقم مع ازدياد عدم ا�شتقرار الطق�س.

عل������ى الرغم م������ن اأن علم������اء بارزين يف 

الطق�س ي�ش������ككون يف نظرية »ارتفاع حرارة 

أنهم يلفتون النتباه اإىل حدوث  ر�������س« اإل ا الأ

خ������رية يف حركة الكتل  تغ������ريات يف الفرتة الأ

الهوائية ب�ش������بب من تلوث اجل������و. التيارات 

الهوائية ال�شائدة �شابقاً من الغرب اإىل ال�رصق 

ا�شتبدلت بها التيارات ال�ش������اقولية. بنتيجة 

ذل������ك غالباً ما �ش������ارت تُلح������ظ اقتحامات 

فجائية للهواء الدافئ من اجلنوب، ما يوؤدي 

أو ال�شتاء الدافئ،  اإىل احلر ال�شديد �ش������يفاً ا

ويف الوقت نف�ش������ه اقتحام������ات الهواء البارد 

من ال�شمال التي توؤدي اإىل ال�شقيع ال�شديد 

وهطول الثلج الكثيف غري املعتاد �ش������تاء. اإن 

التغ������ريات احلادة يف حرك������ة الكتل الهوائية 

والعوا�ش������ف  عا�ش������ري  الأ ازدي������اد  اإىل  اأدت 

ن������واء واإىل حدوث النهي������ارات الثلجية  والأ

والنهدامات.

حرب �سد الذات

احلكايت������ان اخلياليتان عن اجلني الذي 

ن�شان، وعن  يفلت من القنينة ول ين�ش������اع لالإ

»الغول فرانك�ش������تاين« املخلوق ال�شطناعي 

الذي �ش������ار قاتل �ش������انعه، تُْذَكران اأكرث ما 

تذكران حني يتم اكت�شاف عدم قدرة الب�رصية 

على التحك������م بالث������ورات التكنولوجية التي 

تطلقها هي نف�ش������ها. مل ينماز القرن الع�رصين 

وح�شب باحلربني العامليتني املدمرتني واملئات 



ف�سل امل�ستقبليني

العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد  570    اآذار  2011 334

م������ن النزاعات املحلي������ة الت������ي اأودت بحياة 

ع�رصات املاليني من ال�شحايا. لقد خا�شت 

الب�رصية خالل القرن كله عدة حروب عاملية 

�شد نف�شها.

اإحدى تلك احلروب حتدث على طرقات 

ال�ش������يارات. ميوت كل عام مليون و200 األف 

اإن�ش������ان ويتعر�������س من 20 حت������ى 25 مليون 

�ش������خ�س اإىل جروح خمتلف������ة. اأكرث من %40 

أنا�شاً  من ميتات احلوادث الطرقية ت�ش������يب ا

اأعمارهم تقل عن 25 �شنة. وتقدر اخل�شائر 

ال�ش������نوية العاملية الناجمة عنها ب� 578 مليار 

دولر.

ل يقل ع������ن ذلك عدد النا�������س يف العامل 

الذين يقعون �شحية »حرب اإنتاجية« اأخرى. 

نتاج  اإن معايري ال�ش������المة الفنية املتبعة يف الإ

تفقد قيمتها ب�شبب من الزدياد امل�شتمر يف 

�رصعة امليكانيزمات املتحركة، وفاعلية املواد 

الكيماوية امل�ش������تخدمة وا�شتطاعة التيارات 

�ش������عاعات الراديوية  الكهربائي������ة، وكذلك الإ

�شعاعات. بالنتيجة  الن�ش������طة وغريها من الإ

ي�ش������ري اأي عط������ل غري ذي اأهمي������ة كبرية يف 

ميكاني������زم اإنتاجي معق������د حمفوفاً باخلطر 

على حياة الع�������رصات، واأحيان������اً املئات، من 

عم������ال املوؤ�ش�ش������ة. ووفقاً ملعطي������ات منظمة 

العمل الدولية فاإن 270 مليون عامل يجدون 

أنف�ش������هم كل عام �شحايا حوادث موؤ�شفة يف  ا

نتاج وي�شجل ما يقارب 160 مليون  اأماكن الإ

حادثة مر�������س مهني. وميوت كل عام نتيجة 

مرا�س املهنية 2 مليون  للحوادث املوؤ�شفة والأ

�شخ�س.

متر خطوط جبهات احلروب العاملية غري 

أي�شاً، التي كانت يف  املعلنة باملنازل ال�شكنية ا

زمان ما ح�شوناً منيعة يف وجه خماطر العامل 

اخلارجي. اإن املنزل املعا�رص املمتلئ بالعديد 

من و�ش������ائل الراحة املعي�شية مليء يف الوقت 

نف�ش������ه بامل�ش������ائد اخلطرة التي يق�شي بها 

ن�شان على �شحته. الإ

الب�رصي������ة تخ�رص حربها �ش������د اجلرمية. 

فاجلرمية املنظمة متعددة امل�ش������تويات على 

الكوك������ب متتلك ر�ش������اميل بقيم������ة ترليوين 

دولر.

�ش������كلت الكت�ش������افات البارزة يف الطب 

خرية ظروفاً منا�ش������بة من  خالل العق������ود الأ

اأج������ل نوع جديد من اجلرمية. ف�ش������ار ينمو 

ع�ش������اء الب�رصية  بوتائ������ر �رصيعة الجتار بالأ

)الكل������ى، القلب، قرنيات العيون وما �ش������ابه 

ذلك(. يح�ش������ل املانح لق������اء الكلية الواحدة 

أو األفني، بينما تباع للمري�س  على األف دولر ا

نباء تزداد  ب������� 125 األف دولر. و�ش������ارت الأ

أك������رث فاأكرث عن قتل بع�������س النا�س من اأجل  ا

ا�شتخدام اأع�شائهم وبيعها. 

ميوت من جراء ذل������ك كل عام بني 200 



335 العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد  570    اآذار  2011 

ف�سل امل�ستقبليني

األف و300 األف �شخ�س يف العامل. هذا ي�شاوي 

عدد �شحايا ق�شف هريو�شيما وناغازاكي.

ملاذا اأخطاأ امل�ستقبليون؟

لي�������س ثم������ة اإم������كان حتى لو باخت�ش������ار 

خط������ار كلها التي راح������ت تزداد  لتع������داد الأ

ول والثاين من القرن  عل������ى عتبة العقدين الأ

احلادي والع�رصين. ويف الوقت نف�ش������ه يبدو 

ن�شان املعا�رص يخفي بحر�س  وا�ش������حاً اأن الإ

أبع������اد الك������وارث الت������ي حت������دث يف العامل.  ا

ع������الم يف اأعوام  أُت التعاطي مع عامل الإ ب������دا

أ  احل������رب الوطني������ة العظمى ح������ني كان يبدا

تي������ة من اجلبهة ويرتافق  خبار الآ النهار بالأ

حاديث عن احلرب القا�شية. اليوم تخو�س  بالأ

الب�رصي������ة عدة حروب يف وق������ت واحد. وما 

يطلعوننا عليه )وبالكثري من التف�ش������يل( هو 

�رصية لنجوم ال�شا�شة،  التقلبات يف احلياة الأ

بو�شفها ماآ�س عاملية عظيمة. واإذا ما حدث 

أو اأي اأعمال  يف العامل ت�شونامي اأو في�شانات ا

عالن عن »عدم  اإرهابية فاإنهم يهدئوننا بالإ

وجود رو�س بني ال�شحايا«. اإنهم ي�شعون كي 

ل يذكرونن������ا كيف باءت بالف�ش������ل على نحو 

معيب التنبوؤات املتفائلة العديدة بامل�شتقبل، 

أنا�س مرموقون. التي قدمها ا

وا�ش������ح اأن املخاطر احلالية التي تتهدد 

الب�رصية مل ي�شت�رصفها الكثريون من امل�شتقبليني 

يف ال�شتينات من القرن الع�رصين. فلماذا اإذاً 

لف من العلماء واملهند�شني  اأخطاأ ع�رصات الآ

وغريهم من اخلرباء الذين و�شعوا حينذاك 

تنبوؤاته������م املتفائل������ة ببداية الق������رن احلادي 

والع�رصين املقبل؟ اإذ كان اهتمامهم من�ش������باً 

على التط������ور القت�ش������ادي والعلمي التقني 

العا�شف مل ياأخذوا بعني العتبار الجتاهات 

خرى التي كانت تتناق�س معه. الأ

من غ������ري اجلائ������ز القول اإن امل�ش������اركني 

يف النقا�ش������ات امل�ش������تقبلوية جميعه������م كانوا 

عم������ى. فقد حتدث  م�ش������ابني بالتف������اوؤل الأ

أثين������ا  ا يف  الرئي�ش������ي  املعم������اري  املهند�������س 

ق�شطنطني دوك�شيادي�س عن عواقب التطور 

التقني بو�ش������وح تام ومقن������ع يف مداخلته يف 

املوؤمتر يف وا�شنطن. لقد كان حمقاً يف قوله، 

أ�ش������ار اإىل منج������زات الب�رصية الهائلة  بعد اأن ا

ن�شان قد تعر�س  يف العلوم والتقنيات، اإن »الإ

للهزمية يف املدن«، وا�شتنتج قانوناً مده�شاً: 

»كلم������ا زادت �رصعة و�ش������ائط النق������ل احتاج 

ن�ش������ان اإىل وقت اأطول من اأجل الو�ش������ول  الإ

ن�ش������ان العادي يف  اإىل مرك������ز املدينة. كان الإ

القرن الثامن ع�رص يحتاج اإىل 10 دقائق كي 

ن م�شاحة  ي�ش������ل ما�ش������ياً اإىل مركز املدينة لأ

املدين������ة املتو�ش������طة كان������ت ت�ش������كل 2000× 

2000م. اأ�ش������يف يف القرن التا�شع ع�رص اإىل 

قدام �شكة احلديد،  أ�ش������لوب التنقل على الأ ا



ف�سل امل�ستقبليني

العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد  570    اآذار  2011 336

ف�ش������ار الو�شول اإىل مركز املدينة يحتاج اإىل 

20- 25 دقيقة، ثم �شار يف القرن الع�رصين 

يحتاج اإىل 50 – 60 دقيقة... لدينا �شيارات 

تول������د �رصعات كبرية. لكن م������ا الذي يحدث 

يف الواقع؟ اإننا نعرب نيويورك ولندن وباري�س 

ب�رصعة متو�ش������طة قدرها 15كم يف ال�شاعة، 

اأي ب�رصعة عرب������ة جر يف بداية القرن. على 

هذا النحو فقد اأ�شاب التطور التقنية، لكن 

املنظوم������ة ل.. من وجه������ة نظر نفقات وقت 

ن�ش������ان فاإننا ن�شري اإىل الوراء.. وهذا ف�شل  الإ

تام يف بنانا«.

بيد اأن الغالبية العظمى من م�ش������تقبليي 

ال�ش������تينيات مل تكن ت�شك يف اأن العامل يتحرك 

مام. هكذا حتديداً خيل لل�ش������يادين  اإىل الأ

يف ق�شة اإدغار بو »ال�شقوط يف مال�شرتمي«، 

أنف�شهم جمروفني بالتيار قرب  الذين وجدوا ا

�شواطئ الرنويج. ومل يدركوا اإل فيما بعد اأن 

زورقهم كان ميخر ب�رصعة قدماً على �ش������طح 

دوامة مائية هائلة، ويف الوقت نف�شه ينحدر 

أدن������ى فاأدنى نحو قاع املحي������ط. اأفال تدور  ا

الب�رصي������ة قدماً فقدماً يف دائرة املع�ش������الت 

غري املحلولة وهي تنحدر يف الوقت نف�ش������ه 

نحو القاع.

خريين  اإن م�ش������ري بالدنا يف العقدين الأ

ي������دل على كيف ميكن ال�ش������قوط يف الهاوية 

على نح������و غري ملح������وظ. كتبت �ش������حيفة 

»رو�ش������يا« املن�ش������ية اليوم ن�ش������ياناً ناجحاً يف 

عددها ال�ش������ادر ي������وم 31 اآب 1991: »اإننا 

اليوم، نحن الرو�س جميعاً، نقف وكاأننا على 

ذروة من ذرا �شل�ش������لة التاريخ اجلبلية. تنهار 

�شنام املزروعة  مرباطورية والأ ال�شمولية والإ

ق�رصاً. وعلى الغ�ش������ن اجلديد حتدث عودة 

اإىل طري������ق التط������ور الذي ي�ش������تثني العنف 

�ش������د ما هو طبيعي، واإىل اأح�ش������ان الدول 

املتح�������رصة«. ويف كلمته يف ال�ش������نة اجلديدة 

ع�ش������ية ع������ام 1992 عل������ل بوري�س يلت�ش������ني 

آنذاك اأمام البالد  ال�ش������عوبات التي وقفت ا

ربع وال�شبعني ال�شابقة قد  باأن ال�ش������نوات الأ

ق�شتها رو�شيا كما يقال يف »حفرة عميقة«. 

لقد اأكد املنت�رصون يف اآب اأن البالد �ش������وف 

تبداأ حتت قيادتهم نه�شة �رصيعة.

مل مي�س ع�رصون عاماً حتى بادر اأحد الذين 

ق������ادوا البالد اإىل الذرا الرباقة، واملعرتف به 

كادميي  بو�شفه مدير اأعمال البريي�شرتويكا، الأ

قرار بغري حما�ش������ة يف  أ. غ. اأغابينيان اإىل الإ ا

زمة: م�ش������ائب رو�شيا وحظوظها«  كتابه »الأ

باأن: رو�ش������يا منذ بداية الت�ش������عينيات وحتى 

نهايتها �ش������قطت يف احلفرة ومل تخرج منها. 

كادميي اأن رو�شيا خرجت من  ويوؤكد هذا الأ

زمة  احلف������رة بني عام������ي 2000 و2007. الأ
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احلالية، كما يظن، دفعت رو�ش������يا اإىل الوراء 

أو ث������الث. حترك خلل  قل �ش������نتني ا عل������ى الأ

مام  عوام الكثري م������ن البلدان اإىل الأ هذه الأ

ب�رصعة، وخ�شو�شاً ال�شني. بنتيجة ذلك، اإذا 

كان ن�شيب بالدنا بني عامي 1917 و1985 

نتاج ال�شناعي العاملي قد منا من %3  من الإ

حتى 20%، فاإن ن�شيب رو�شيا اليوم اأقل من 

نتاج ال�ش������ناعي العاملي. مئة عام  3% من الإ

تقريباً من كد �ش������عوب بالدنا رميت خارجاً 

بحجة مواكبة احل�شارة العاملية.

أنف�ش������نا خلف ق�ش������م كبري من  اإذ وجدنا ا

ر�ش������ية، ح�ش������دنا الكثري من  بلدان الكرة الأ

أ�ش������مالية املعا�رصة وعلى نحو  م�ش������كالت الرا

زمة قد �رصبت  م. لي�س م�شادفة اأن الأ م�شخَّ

رو�ش������يا بقوة خا�ش������ة. قّل اأن جتد يف الدول 

أ�شمالية املتطورة هذا الفارق ال�شا�شع يف  الرا

غني������اء والفقراء كما  حوال املادية بني الأ الأ

ه������و يف بالدنا. تنمو يف رو�ش������يا منواً �رصيعا 

مرا�������س الوبائية التي تنماز بها دول العامل  الأ

الفقرية. لقد خرجت رو�شيا اإىل ال�شدارة يف 

العامل من حيث عدد احلوادث الطرقية والقتل 

والنتحار، وم�شتوى ف�شاد املوظفني وتعاطي 

الكحول ووتائر منو تعاطي املخدرات.

مر احلديث عن هذا  ورمبا ي�ش������تحق الأ

بتف�شيل اأكرب املرة القادمة.

¥µ
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ن�سانية والتطبيقية،  مل توؤثر نظرية فل�س������فية اأو علمية يف خمتلف العلوم الإ

داب  ن�س������اين املعا�رص والثقاف������ة العاملية والعلوم والآ ومل يوؤثر عاملمِ يف الفكر الإ

والفن������ون املختلفة، ومل ت�س������بح نظريات������ه ثقافة عاملية �س������واء للنخب العلمية 

أو للنا�س عامة مثلما فعل »�سيغموند فرويد« هذا العاملمِ الكبري الذي  والفكرية ا

كرث من قرن لكي ي�س������عه يف م�س������اف العلوم احلقيقية  انتظره علم النف�س لأ

وينقله من اأوهام العالج بالتنومي املغناطي�س������ي الذي ابتكره »م�سمر« وحافظ 

ناقد �سوري.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁

ò

دفاعًا عن �سيغموند فرويد

عبد حممد بركو

❁
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عليه »�ساركو« و»برنهامي«، و�سواهم من علماء 

النف�������س يف القرنني الثامن ع�رش ومنت�س������ف 

التا�سع ع�رش. 

ن�سانية  لقد اأ�ساف »فرويد« للح�سارة الإ

ثقافة جديدة ونظريات جديدة وُطرق تفكري 

ن�سانية  جديدة، مثلما اأ�س������اف اإىل العلوم الإ

داب املختلف������ة والفنون  كاف������ة والط������ب والآ

آفاقاً  ا الت�س������كيلية وال�سينمائية واملو�س������يقية 

جديدة من خ������ال نظرياته ال�س������يكولوجية 

املختلف������ة، وخا�س������ة نظريات������ه يف التحليل 

فاع. النف�سي وال�ّسخ�سية وميكانزمات الدِّ

لقد اأحدث »فرويد« ث������ورة علمية كربى 

يف علم النف�������س والطب النف�س������ي على حدٍّ 

�س������واء، وم������ازال يتعل������م نظريات������ه وتقنياته 

لوف من  ال�س������يكولوجية والعاجية مئات الأ

لف منهم ر�سائل املاج�ستري  م الآ الطلبة ويقدِّ

والدكت������وراه يف نظريات������ه، ويعالج بنظرياته 

لف من  وتطبيقات������ه العاجية ع�������رشات الآ

طب������اء النف�س������انيني، حيث ينتف������ع بعلِمه  الأ

ع�������رشات املايني من النا�������س الذين يعانون 

من ال�سطرابات النف�س������ية الب�سيطة و�سوء 

التكي������ف يف اأ�رشه������م اأو جمتمعاتهم والذين 

يعانون من اأمرا�س عقلية ونف�سية مزمنة.

وف�س������ًا عن ذلك كلِّه ما زالت نظرياته 

جتذب اآلف الباحث������ني وعلماء النف�س عرب 

العامل.

أثر »فرويد« يف حركة الثقافة العاملية  لقد ا

أ�ش������لفت، وجعل علم  ن�ش������اين، كما ا والفكر الإ

النف�س ثقافة �شعبية بنظرياته ال�شيكولوجية 

أ�ش������هم يف تعلي������م الب�رصية منطاً  واأبحاثه، وا

جديداً م������ن الثقاف������ة والتفكري واأ�ش������بحت 

طريقته يف التحليل النف�شي مدر�شة عاملية.

مي�سال اأونفري:

فل�سفة احلقد على العظماء

بتُّ عل������ى قناعة تامة ب������اأّن احلقد على 

موات من العبقريات التي اأغنت احل�شارة  الأ

ن�ش������انية مازال قائماً ي�شتعُر كجمر حتت  الإ

الرماد يف بع�س النفو�س املري�شة. فالتاجر 

املفل�س يبح������ث يف دفاتره القدمية علّه يجد 

ديناً له بذمة اأحد زبائنه القدامى، والكاتب 

بداع وي�شاأله النا�س عن  الذي يتوقف عن الإ

جديده يعم������د اإىل دفاتره القدمية علّه يجد 

ن�ش������اً مل ي�شتهلكه، فيعمد اإىل تنقيحه ون�رصه، 

أّنه مازال قائماً على راأ�س  كي يربهن للنا�س ا

بداع )اإن �شحت العبارة(. الإ

وهذا بال�ش������بط ما حدَث مع الفيل�شوف 

م �شرية  الفرن�ش������ي »مي�شال اأونفري« الذي قدَّ

جنازات وحياة عامل النف�س  مفرتاة و مكذوبة لإ

الكبري »�شيغموند فرويد«.

فلو �ش������األنا اأي طالب يف املرحلة الثانوية 

يف اأي قارة اأو يف اأي بلد على �شطح كوكبنا: 
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جاب فوراً: عامل  من هو »�شيغموند فرويد« لأ

نف�س كبري.

بينما لو �شاألنا: من هو »مي�شال اأونفري« 

أبناء بلده فرن�ش������ا،  ملا عرفه اأحد حتى اأكرث ا

أ�������رصار حملته احلاقدة على عامل  وهذا اأحد ا

ن�شانية  ن�شاين والثقافة الإ كبري اأثرى الفكر الإ

وعل������م النف�س والط������ب النف�ش������ي على حدٍّ 

�ش������واء، اإّنه احلقد على الكبار واحل�شد من 

اإجنازاته������م وا�ش������تمرار اأفكارهم ونظرياتهم 

وثبوت جناحها وفائدتها بعد موتهم.

ومل يكتف »اأونفري« بت�ش������ويه تاريخ هذا 

الع������امل الكبري بل عم������د اإىل الفرتاء والكذب 

وجمانبة ال�ش������واب عندما اتهمه باخلرف!!! 

وهذا يعك�س ما بنف�ش������ه من اهتزاز و�شعف 

وخلل نف�شي واأخالقي.

اإّن اأي اإن�ش������ان عادي يع������رف القليل من 

أّن من امل�ش������تحيل  اإجنازات »فرويد« يدرك ا

على هذا العامل اإّل اأن يكون متمتعاً بطاقات 

وق������درات عقلية ا�ش������تثنائية، فكيف اإذا كان 

أبدع  مثقف������اً اأو عاملاً يع������رُف اأن »فروي������د« ا

مدر�ش������ته اجلديدة يف التحليل النف�شي دون 

اأن ي�ش������تند اإىل اأي نظرية �شابقة، حيث كان 

ثورة علمية كربى ن�ش������فت معظم الجتاهات 

والنظريات ال�ش������ابقة يف عل������م النف�س الذي 

وهام  كان يتخبط يف العماء، وتختلط فيه األأ

بالفل�شفة!!!؟

علم������اً باأن هذا »العبق������ري الهمام« لي�س 

أب������دع نظريته  م������ن جمايلي »فروي������د« الذي ا

يف التحليل النف�ش������ي وطرحه������ا عام 1869، 

وه������ذا بح������ّد ذاته تع�ش������ف �ش������د احلقيقة 

واملو�شوعية.

لقد وقَف اأن�شار املو�شوعية من املثقفني 

والكّتاب الفرن�ش������يني قب������ل علماء النف�س يف 

عمى وا�ش������تهجنوا  وج������ه ه������ذا الكات������ب الأ

جمانبته حلقيقة هذا العامل الكبري واإجنازاته 

التي و�شعته يف م�شاف عظماء التاريخ، كما 

وال�شوارعي«  »ال�ش������وقي  �شلوب  الأ ا�شتنكروا 

الذي ا�شتخدمه »اأونفري« بحق »فرويد« من 

�ش������تائم وعبارات حتقريية تنم عن �شخ�شية 

معرفياً،  ومهزوم������ة  �ش������يكولوجياً  ماأزوم������ة 

ومتخبطة فكرّياً، ولذلك يعلو �رصاخها لبناء 

جمٍد كاذب على ح�شاب هذا العامل الكبري، لكنه 

نَّ حمكمة التاريخ هي التي �شتدينه، 
ن�ش������ي اأ

كاذيب،  من خالل غربلتها احلقائ������ق من الأ

و�ش������يكون كتابه كاأي تقليعة باري�شية عابرة، 

بينما �شتبقى نظريات »فرويد« حتظى �شنوياً 

بحاث اجلديدة التي  را�ش������ات والأ باآلف الدِّ

يقوم بها الفرويديون اجل������دد، ويبقى اآلف 

ون املاليني  ني بالتحليل النف�شي يعاجلمِ املَُعاجلمِ

من النا�س بنجاٍح منقطع النظري.

نعم اإن معركة »اأونفري« التي اأعلنها على 

مانة العلمية قبل اأن  احلقيقة والأخالق والأ
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يعلنها على »فرويد« هي معركة خا�رصة �شلفاً 

أّي م�شداقية و�شرتتدُّ  و�شت�رصُّ به وتنزع عنه ا

ّنها معركة ظاملة  نتائجها الوخيمة علي������ه، لأ

ب�شيٍف خ�شبي و�شهام من هواء!!

�سخ�سية »اأونفري« من خالل اأقواله

يف ميزان التحليل النف�سي الفرويدي

من خ������الل قراءتي ل�ش������ذرات من اأقوال 

أونف������ري« عن »فرويد« ونظرياته �ُش������دمت  »ا

لكرثة البذاءات وال�ش������تائم واإلقاء التهم على 

عواهنها، دون اأي اأدنى قدر من املو�ش������وعية 

وامل�شوؤولية العلمية.

دباء والعلماء والفال�ش������فة  لقد عرفنا لالأ

أدبية رفيعة يف الكتابة، و�َش������ْمتاً ُخلقياً  لغ������ة ا

راقياً ل يحيدون عنه، وخا�شة يف الرّد على 

خ�شومهم.

ومثلما كان ال�رصاخ �ش������الح ال�ش������عفاء، 

فال�ش������تائم وخا�شة املوّجهة اإىل رجٍل يف ذمة 

اهلل هي �رصب من �رصوب ال�ش������عف وُعقد 

النق�س اأي�شاً.

ورحم اهلل »فرويد« الذي علّمنا يف جملة 

�شقاط«  ما علّمنا يف التحليل النف�شي اأن »الإ

وهو من ميكانزمات الّدفاع التي ت�شتخدمه 

نا عندما تعجز عن حل �رصاعاتها الداخلية  الأ

فتلجاأ اإىل الت�شوي�س الال�شعوري للواقع، حيث 

يُ�شقط املرء ما بداخله )اأي �شعف »اأونفري« 

ونقائ�شه وعقده التي خرجت عن �شيطرته 

فاأ�شحت �شباباً و�ش������تائم(، حيث ي�شقط كل 

خرين )فرويد(. ذلك على الآ

هذه اإحدى جوانب م�شكلة »اأونفري« اأما 

خر من م�ش������كلته النف�شية فيكمن  اجلانب الآ

يف »عقدة النق�س« التي تت�ش������ح من كتاباته 

احلاقدة، حيث حاول »التعوي�س« عن نق�شه 

بداعي »مبحاولة ن�شف نظريات  املعريف والإ

فرويد« لت�شخيم ذاته تغطية مل�شاعر نق�شه 

على ح�ش������اب هذا العامل املب������دع. ورمبا يعربِّ 

أو باآخر املثل القائل: »َخالف  عن ذلك ب�شكل ا

تُعرف«.

الراه������ن، ع�������رص  أّن ع�رصن������ا  ا ويب������دو 

نرتنت مل يعد يُنجب العباقرة،  الف�شائيات والإ

ولذلك مل يجد »اأونفري« �شوى اأن يبني جمده 

الزائ������ف »قبل اأن ميوت« من خالل مهاجمة 

العباق������رة والنيل م������ن اإجنازاتهم، حماولً اأن 

أو متنا�شياً  يقرَن ا�ش������مه باأ�ش������مائهم نا�ش������ياً ا

أّن ما �ش������يبقى هو اإجنازات هوؤلء العباقرة  ا

ونظرياتهم، وما �ش������يزول كفقاعةمِ �شابون يف 

حّم������ام عابر هو هذه الكتب ال�ش������فراء التي 

تتطفل با�ش������تماتٍة انتحاري������ة على جناحات 

خري������ن حماول������ة »دون جدوى«وعلى نحٍو  الآ

مك�شوف ت�ش������لُّق قاماتهم العالية التي تَُطول 

ال�ّشحاب..

َبُد  ا الزَّ مَّ ولكن َهيَه������ات... َهيَهات... {َفاأَ

ا�َص َفَيْمُكُث يِف  ا َما َينَفـــُع النَّ مَّ َفَيْذَهـــُب ُجَفاء َواأَ
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ْمَثاَل}  ُب الّلُ الأَ ْر�ـــصِ َكَذِلَك َي�رَِْ الأَ

ية17(.   )�شورة الرعد: الأ

يل������ي ملح������ة  و�ش������نقدم فيم������ا 

اإجن������ازات  أه������م  ا خمت�������رصة ع������ن 

»فرويد« ونظريات������ه يف جمال علم 

النف�س والطب النف�ش������ي، وتاأثريها 

داب  ن�ش������انية والآ عل������ى العل������وم الإ

والفنون املختلفة.

اإجنازات »فرويد« ونظرياته

يف جمال علم النف�ص والطب النف�سي

�شاهمت نظريات فرويد بتقدم 

وتطور ف������روع علم النف�������س كافة، 

وعل������ى وج������ه اخل�ش������و�س: عل������م 

النف�س العام، علم نف�س ال�شواذ، وعلم النف�س 

كلينيكي، وعلم  الجتماع������ي، وعلم النف�س الإ

نف�������س ال�شخ�ش������ية، وعلم النف�������س العيادي، 

وعلم نف�������س النمو، وعلم النف�س املر�ش������ي، 

وعلم النف�س الرتبوي، وعلم نف�س الدوافع... 

اإلخ.

يقول الدكتور »في�ش������ل عبا�س« يف كتابه 

م فرويد  »اإ�ش������كالت املعاجلة النف�شية«: »قدَّ

مرا�س  نظام������اً جديداً يف تف�ش������ري ن�ش������اأة الأ

النف�شية والعقلية، وافرت�س باأّن ال�شطرابات 

النف�ش������ية ميكن اأن ترد اإىل �رصاعات داخلية 

ل�ش������عورية، وقوى تعمل داخل ال�ّشخ�ش������ية 

ن�ش������انية. قوى يت�شارع بع�شها مع بع�شها  الإ

عرا�س  خ������ر، ويوؤدي �رصاعها اإىل تكون الأ الآ

املر�شية«.

ب������رز ل�»فرويد« يف هذا  جناز الأ ولعّل الإ

جمال الطب النف�شي )كما يقول الدكتور علي 

�شعد وزير الرتبية(: »هو نقله حمور الهتمام 

بال�شطراب النف�شي من وجود خلل ع�شوي 

اإىل التحليل النف�شي«.

أّن هذا العامل  �شارة اإىل ا كذلك لبدَّ من الإ

الكبري وّجه �رصبة قا�شية اإىل العالج بالتنومي 
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أيام الطبيب  املغناطي�شي الذي كان مّتبعاً منذ ا

النم�شاوي م�شمر، )1780م( وا�شتعا�س عنه 

بطريقة )التداعي احلر(.

نظرية »فرويد« يف التحليل النف�سي

أب������دَع فروي������د نظرية التحليل النف�ش������ي  ا

الت������ي مل تقت�������رص على املجالت التف�ش������ريية 

والت�شخي�شية والعالجية، بل تعدتها لت�شمل 

ميادي������ن علم النف�������س كافة، وتُ�ش������تخدم يف 

ن�شانية. خمتلف العلوم الإ

أف������كاره حول  طّور »�ش������يغموند فرويد« ا

نظرية التحليل النف�ش������ي من خالل عمله مع 

أّن الال�شعور  املر�شى الع�ش������ابيني. فهو يرى ا

ه������و مفتاح فهم ال�شخ�ش������ية، فحياتنا تزخر 

منه������ا  وللح������د  وال�رصاع������ات،  بال�ش������غوط 

فاإنن������ا ن�ش������ع اخلربات املوؤمل������ة واملزعجة يف 

الال�ش������عور. وقد تنك�شف هذه اخلربات على 

�شكل هفوات الل�شان اأو زلته، وقد يظهر يف 

الأحالم متثيل ل�شعوري لل�رصاع وال�شغوط 

احلياتية التي يك������ون من املوؤمل التعامل معها 

ب�شورة �شعورية.

نها حتم������ل دللت  ح������الم هام������ة لأ والأ

رمزية، جن�ش������ية اأو عدوانية، وحتتل الغريزة 

اجلن�ش������ية مكان ال�ش������دارة يف تاأثريها على 

ال�شلوك الالحق.

�شّبه فرويد ال�شخ�شية بجبل الثلج، بحيث 

يقع معظمها حتت م�ش������توى ال�شعور متاماً، 

كرب من جب������ل الثلج يقع  أّن اجل������زء الأ كم������ا ا

حتت م�ش������توى �شطح املاء، تتكون ال�شخ�شية 

من ثالث������ة مكونات هي: اله������و. يتكون الهو 

من الغرائز )اجلن�س والعدوان( وهو م�شدر 

الطاقة النف�شية. والهو ل�شعوري، ول يت�شل 

بالواقع، وهو اأول مكوِّن ينمو يف ال�شخ�شية. 

مل. أ اللذة وجتنب الأ يعمل الهو وفق مبدا

طفال متطلبات الواقع  وعندما يدرك الأ

واملعيق������ات التي حت������ول دون اإ�ش������باع اللذة، 

نا(.  خر لل�شخ�شية )وهو الأ يت�شكل املكوِّن الآ

نا مبتطلبات الواقع، فهو يحاول اأن  يتعلق الأ

يجلب اللذة للمرء وفق معايري املجتمع.

وبخالف الهو الذي يقع كلّياً يف الال�شعور، 

نا يكون �ش������عوّرياً ب�شورة جزئية وهو  فاإّن الأ

املكوِّن النف�شي لل�شخ�شية واجلهاز التنفيذي 

لها الذي يتخذ القرارات العقالنية، ويوؤدي 

الوظائف العقلية العلي������ا. اأما املكوِّن الثالث 

عل������ى، وهو املكّون  نا الأ لل�شخ�ش������ية فهو الأ

نا املثالية وال�شمري.  الأخالقي لها. وي�شم الأ

على على كب������ح دوافع الهو،  نا الأ ويعم������ل الأ

نا بني دوافع  مر الذي يقت�شي اأن توّفق الأ الأ

على وحل ال�رصاعات  نا الأ الهو ومتطلبات الأ

نا ع������ن حل ال�رصاع،  بينهم������ا، وقد تعجز الأ

فت�ش������تدعي عدداً من ال�ش������رتاتيجيات التي 

ف������اع« حلل ال�رصاع  ت�ش������ّمى »ميكانزمات الدِّ

واحل������ّد م������ن القل������ق ع������ن طريق الت�ش������ويه 
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امليكانزمات  وه������ذه  للواق������ع،  الال�ش������عوري 

بدال، الت�ش������امي،  ه������ي: -الكبت، التربير، الإ

نكار،  �شقاط، تكوين رد الفعل املنعك�س، الإ الإ

النكو�س.

اأثر فرويد على علم النف�ص

أّث������ر فرويد على مئات العلماء الكبار يف  ا

علم النف�س عرَب اأجيال متعاقبة، واأ�ش������بحوا 

أ�شهرهم:  يعرفون بالفرويديني اجلدد، ومن ا

أدلر، يونع، هورين، فروم، ار�شنت جونز، كارل  ا

أثروا  ابراهام، و�ش������واهم من العلم������اء الذين ا

نظرياته بالبحث والتجريب والتطوير.

ن�سانية اأثر فرويد يف العلوم الإ

أّثرت نظري������ات فرويد ال�ش������يكولوجية،  ا

ول�ش������يما نظريته يف التحليل النف�ش������ي على 

ن�ش������انية كالفل�شفة والرتبية  خمتلف العلوم الإ

نرثوبولوجي������ا، حيث  والأ الجتم������اع  وعل������م 

تدخل������ت يف �ش������ميم املفاهي������م والنظريات 

الفل�شفية والجتماعية.

داب املختلفة اأثر فرويد يف الآ

املختلف������ة  دبي������ة  الأ ن������واع  الأ أث������رت  تا

بنظريات فرويد ال�ش������يكولوجية، وكانت اأكرث 

دبية تاأثراً بها هي ال�ش������وريالية،  املدار�س الأ

وىل ظهر كّتاب و�ش������عراء  فمنذ بياناته������ا الأ

هذه املدر�ش������ة اأكرث تاأثراً بالتحليل النف�ش������ي 

وديناميات ال�شعور وانفال�شات احللم.

أث������ري جلي������اً يف كتابات  وظهر ذل������ك التا

أندريه جيد وتري�شتان تزارا،  أندريه برتون وا ا

و�ش������واهم. وما زالت تتوا�شل اآلف التجارب 

ال�ش������عرية البارزة يف هذا املجال، ومنها على 

�شبيل املثال يف وطننا العربي جتربة ال�شاعر 

أ�ش������عد اجلبوري وال�شاعر �شوقي اأبي �شقرا،  ا

و�شواهما.

ثر جلّياً يف ال�ش������عر، كان  ومثلم������ا كان الأ

كذلك يف امل�رصح )م�رصح الالمعقول( والرواية 

والق�شة الق�شرية )توظيف التداعي احلر(.

اأثر فرويد يف الفن الت�سكيلي

قب������ل ظه������ور نظري������ة »فروي������د« يف دور 

الال�شعور واحللم يف فعاليات النف�س الب�رصية، 

كان الفّن الت�ش������كيلي مقيداً �ش������من مدار�شه 

والتكعيبية..  والواقعية  كالتعبريية  املعروفة، 

اإلخ.

وهك������ذا كان التحليل النف�ش������ي ونظرية 

الال�ش������عور ثورة يف الفّن الت�ش������كيلي بالقدر 

نف�ش������ه الذي كانت فيه ث������ورة يف علم النف�س 

فك������راً وتنظ������رياً ومار�ش������ة عيادي������ة، حيث 

اأطل������ق العن������ان ملخيالت ع�������رصات الفنانني 

لر�ش������م اأحالمهم والال �ش������عورهم.. فظهرت 

ال�ش������وريالية والدادائية والوح�ش������ية وما بعد 

احلداثة.

الت�ش������كيلي  أث������رى »فروي������د« الفّن  ا لقد 

و�شاهمت نظرياته ال�شيكولوجية ببلورة مدار�س 
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فنية جديدة وظه������ور عمالقة يف جمال الفّن 

الت�شكيلي كالفنان »�ش������لفادور دايل« والفنان 

»بول كلي« و�شواهما.

وقد اعرتف »دايل« باأثر نظريات فرويد 

على فّنه الت�ش������كيلي، حيث ر�ش������م الال�شعور، 

ألواناً ت�ش������يل  أ�ش������كالً وا وتدفق������ات احلل������م ا

�ش������جار  م������ن ال�ش������ماوات وتتدىل من فوق الأ

والطاولت.. اإلخ.

اأثر فرويد يف جمال ال�سينما

أّثرت نظريات فرويد ال�ش������يكولوجية يف  ا

ال�ش������ينما، فظه������رت منذ ثالثيني������ات القرن 

فالم ال�ش������وريالية،  املا�ش������ي جمموعة من الأ

منها على �ش������بيل املثال ل احل�رص فلم »كلب 

أندل�شي« ل� »لوي�س بونويل«. ا

فالم ال�ش������ينمائية  وم������ا زالت ع�رصات الأ

تتواىل �ش������نوياً عرب العامل تقدم ر�ش������الة الفّن 

النف�ش������ي  بالتحلي������ل  أث������رة  متا ال�ش������ينمائي 

وغرائبي������ات الال�ش������عور مب�ش������امني جديدة 

تقدم املتعة واملعرفة النف�ش������ية للم�شاهد من 

مرا�س النف�شية وطرق  خالل طرح بع�س الأ

معاجلتها بالتحليل النف�شي.

أث������رت بذل������ك ال�ش������ينما العربية  وق������د تا

أي�شاً. ا

�شعد، د. علي: علم ال�شذوذ النف�شي، جامعة دم�شق 1993.  -1

ردن 2006م. جمموعة موؤلفني: علم النف�س العام، دار امل�شرية، ط2، الأ  -2

اإحــــــاالت

¥µ
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اإن احلديث عن الرتكيب النحوي وعن دوره يف الق�شيدة ال�شعرية يجعلنا 

�ش������وات العربية يف �شكلها املو�شيقي  نبحث يف عالئقية القوانني النحوية بالأ

فرادية اإذا  �شوات يف حال وحداتها الإ الذي يت�شح بو�شوح فيما ينتاب هذه الأ

نظرنا من منظور اأن ال�رصف نحو، وما ينتابها يف حالتها الرتكيبة.

 ويعد عبد القاهر اجلرجاين من العلماء ال�شباقني اإىل الهتمام بوظائف 

عجاز،  الرتاكي������ب النحوية يف النظم وال�ش������عر. والواقف عل������ى كتابه دلئل الإ

داب واللغات بجامعة ح�سيبة بن بوعلي، اجلزائر.   اأ�ستاذ م�ساعد بكلية الآ

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

وظيفة الرتكيب النحوي

يف ق�شيد ال�شعر العربي

قدور قطاوي خل�رض

❁
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وظيفة الرتكيب النحوي يف ق�شيد ال�شعر العربي

واأ�رسار البالغة يجده يبني عن هذه الوظائف 

أراء الزاهدين يف  يف ال�شعر العربي، فقد رد ا

عجاز  رواية ال�ش������عر والتعامل معه ملعرفة الإ

فق������د ذكر اأن الذي ذم ال�ش������عر وزهد فيه ل 

يخلو من اأمور ثالثة »اأحدها اأن يكون رف�شه 

له وذمه اإياه من اأجل ما يجده فيه من هزل، 

أو �ش������خف، وهجاء و�شب وكذب وباطل على  ا

نه موزون مقفى  اجلملة، والثاين اأن يذمه؛ لأ

وي������رى هذا مبج������رده عيبا يقت�ش������ي الزهد 

فيه والتنزه عن������ه. والثالث اأن يتعلق باأحوال 

كرث، ويقول:  أنها غري جميلة يف الأ ال�شعراء، وا

أيا  يٌّ كان من هذه را
ق������د ذموا يف التنزي������ل، اأ

ل������ه، فهو يف ذلك على خط������اأ ظاهر، وغلط 

فاح�������س، وعل������ى خالف ما يوجب������ه القيا�س 

ثر، و�ش������ح  والنظر، وبال�ش������د مما جاء به الأ

.
)1(

به اخلرب«

أثن������اء رده وقفنا على مزية ال�ش������عر يف  وا

املحافظ������ة على الرتاكيب النحوية التي متت 

نه، اأي: ال�شعر كالم ولو كان  ب�شلة للعربية لأ

�شبح من  يرد ال�ش������عر لكان يرد اأي كالم، ولأ

أو اأخر�ش������ا اأو عييا هو اأف�شل من  أبكما ا كان ا

البليغ الف�شيح.

كما يعالج عبد القاهر الق�شية من وجهة 

احلك������م ال�رسعي ملن عول عليه يف الزهد يف 

رواية ال�ش������عر فريى اأن راوي ال�ش������عر ما هو 

أنه لي�������س على احلاكي اأي عيب  اإل حاك، وا

أو ي�ش������وء م�شلما، كما  ما مل يرد ن�رصة باطل ا

ي�ش������تدل على اأن اهلل تع������اىل قد حكى كالم 

الكف������ار على ما فيه من بهت������ان وكفر ونفاق 

وباطل، ه������ذا جانب ما جن������ده جللة علماء 

امل�شلمني يف موؤلفاتهم من ال�شت�شهاد بال�شعر 

ل�رصح غري������ب وبالقراآن الكرمي على ما فيها 

اأحيانا من الكالم القبيح والفاح�س وما كانوا 

نهم اعتربوا الق�شد النبيل  يرون ذلك عيبا لأ

املنوط بالرتاكيب اللغوية والنحوية.

أدلة نقلية  و�شاق عبد القاهر اجلرجاين ا

قوية على اأن الر�شول � �شلى اهلل عليه و�شلم 

� مل يهمل الهتمام بال�ش������عر فقد كان ي�ش������مع 

الق�ش������ائد من �شعراء امل�ش������لمني كح�شان بن 

ثابت وعبد اهلل ب������ن رواحة، وكعب بن زهري 

وي�رصح باأن روح القد�س يعني ح�ش������انا على 

خالفا ملا كانت تعتقده العرب 
 )2(

قول ال�شعر

من اإعانة ال�ش������يطان ال�شاعر فريون اأن لكل 

أ�شار  �ش������يطان �ش������اعر، ول يبعد ذلك مع ما ا

اإليه القراآن من اأن �شياطني اجلن قد توحي 

ن�س اأحيانا زخرف القول غررا.  ل�شياطني الإ

فما كان يف الباطل فمنها وّما كان يف اخلري 

فقد يكون من اإعانة امللك.

م�سطلح الرتكيب

واإذا انتقلن������ا اإىل احلديث عن م�ش������طلح 

ألفينا ال�رصي������ف اجلرجاين يعرفه  الرتكي������ب ا

بقول������ه:  »جمع احلروف الب�ش������يطة ونظمها 
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. كما جنده يعرفه تعريفا اآخر 
)3(

لتكون كلمة«

فيقول: »الرتكيب كالرتتيب لكن لي�س لبع�س 

.
)4(

اأجزائه ن�شبة اإىل بع�س تقدما وتاأخرا«

والذي يفه������م من التعريف������ني اأن جمرى 

احلديث يدل على تركيب املفرد يف امل�شطلح 

النح������وي الذي جتتم������ع في������ه جمموعة من 

�شوات التي توؤدي دللة متوا�شع عليها يف  الأ

اللغة باملعنى املفرد.

والتنظيـــم  التاأليـــف  م�سطلـــح  بـــن 

والرتكيب والرتتيب والتن�سيد

جند الكف������وي يتعر�س ب�ش������كل اأو�ش������ح 

بين������ه وب������ني  مل�ش������طلح الرتكي������ب ويف������رق 

امل�شطلحات التي لها به عالقة وهي التاأليف 

والتنظي������م والرتتي������ب، والتن�ش������يد، فيقول: 

�ش������ياء املتنا�ش������بة، من  »التاأليف: هو جمع الأ

ج�ش������ام، وجماز يف   لفة، وهو حقيقة يف الأ الأ

احلروف. والتنظيم: من نظم اجلواهر، وفيه 

جودة الرتكب والتاأليف بالن�شبة اإىل احلروف 

لت�شري كلمات، والتنظيم بالن�شبة اإىل الكلمات 

�شياء موؤتلفة  لت�شري جمال والرتكيب: �شم الأ

كانت اأول، مرتبة الو�شع اأول،  فاملركب اأعم 

من املوؤلف واملرتب مطلق������ا، والرتتيب: اأعم 

ن الرتتيب عبارة عن  مطلقا من التن�شيد؛ لأ

ج�شام فوق بع�س والتن�شيد:  وقوع بع�س الأ

عبارة عن وقوع بع�شها فوق بع�س على �شبيل 

. فنالحظ 
)5(

التما�س الالزم لعدم اخل������الء«

اأن الرتكي������ب عن������د الكفوي يجم������ع التاأليف 

والرتتيب والتن�ش������يد، والتنظيم يحتوي على 

الرتكيب، ليتبني لنا قيمة الرتكيب يف تنظيم 

دبي الذي ي�ش������بح يف �ش������كل نظم  الن�س الأ

علما باأن م�شطلح التنظيم هو م�شدر للفعل 

نظم عل������ى وزن فعل امل�ش������عف العني املزيد 

آبادي:  ُم نَْظًما، قال الفريوز ا واأ�شله نظم يَنْظمِ

»ونظم اللوؤلوؤ ينظم������ه نظما ونظاما ونّظمه 

.
)6(

ألَّفه جمعه يف �شلك فانتظم وانتظم« ا

فاأنت ترى اجلامع بني التنظيم والنظم، 

�ش�������س يف ه������ذا البناء  والرتكي������ب هو اأهم الأ

الراقي ال������ذي ن�ش������ميه نظم ال�ش������عر، فاإذا 

مر يتعلق  و�ش������فنا الرتكيب بالنحوي �شار الأ

أ�ش�شت من �شليقة  بال�ش������ناعة النحوية التي ا

العرب يف كالمها وال�شعر من اأرقى ما تركته 

لنا العرب من مدونتها التي كانت �ش������فاهية 

لدى الرواة كما كانت �شحفا تكتب ويحتفظ 

بها علماء ماأمونون على القراآن الكرمي و�شنة 

الر�شول � �شلى اهلل عليه و�شلم �  وعلى العلم 

عامة.

الرتكيـــب النحوي ومـــا يرتتب عليه من 

دللة.

اإن الرتكي������ب النحوي ال������ذي ترتتب عليه 

دللت داخ������ل �ش������ياق الن�س تتحك������م فيها 

ح������كام كم������ا يرى ذل������ك الكف������وي ملا كان  الأ

ب�ش������اأن �رصح م�شطلح التف�ش������ري فقال: »علم 
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وظيفة الرتكيب النحوي يف ق�شيد ال�شعر العربي

يبح������ث فيه عن كيفية النطق باألفاظ القراآن 

والرتكيبة  فرادية  الإ واأحكامه������ا  ومدلولتها 

.
)7(

ومعانيها الرتكيبية«

لقد اهتم علماء العربية بالرتكيب النحوي 

يف القراآن الكرمي واحلديث النبوي ال�رصيف 

وال�شعر و�شنقت�رص على ما له عالقة بال�شعر 

أبيات من ال�ش������واهد  العربي ونكتفي بتناول ا

ال�ش������عرية التي در�س فيها علماوؤنا الرتكيب 

النحوي.

اأمثلة من وظيف������ة الرتاكيب النحوية يف 

ال�شعر العربي

1 � تك������رار كاأمنا ومعموليها يف ق�ش������يد 

ال�شعر

من ذلك ما رواه عبد القاهر اجلرجاين 

)8(
لعلي بن حممد بن جعفر

دمـــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــاأن ريـــــــا�ـــــــســـــــــــــــــــــــهـــــــا    

ــــــكــــــن اأعـــــــــــــــــــــــالم املــــــــــطــــــــــارف تــــــ�ــــــس

وكــــــــــــــــــاأمنــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــدرانـــــــــــــــــــــــهـــــــا  

عـــــــ�ـــــــســـــــــــــــــــــــور مـــــــــــــن مــــــ�ــــــســــــاحــــــف

وكـــــــــــاأنـــــــــــــــــــــــمـــــــــــا اأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارهــــــــــا   

عـــــــــا�ــــســــف نـــــــكـــــــبـــــــاء  يف  تــــــهــــــتــــــز   

ـــــ طــــــــــــــرر الــــــــو�ــــــــســــــــائــــــــف يــــلــــتــــقــــيـــــ

الـــــو�ـــــســـــائـــــف طــــــــــرر  اإىل  بـــــهـــــا  ـــــــــن 

ــــــــروقــــــــهــــــــا     ـــــــــ ــــــــــــــــع بـــــــــ وكــــــــــــــــــــــــــــــــاأن مل

املــــــثــــــاقــــــب اأ�ـــــــــســـــــــيـــــــــاف  اجلـــــــــــــو  يف 

بيات  واإمنا ج������اء عبد القاهر به������ذه الأ

خري الذي ا�شت�ش������هد به يف  من اأجل البيت الأ

ت�شبيههم ملعان الربق بال�شيوف، ولكننا جنده 

يعل������ق على عالق������ة البيت مبا قبل������ه بقوله: 

خري؛ ولكن البيت اإذا قطع  »املق�شود البيت الأ

تراب،  عن القطعة كن كالكعاب تفرد عن الأ

فيظهر فيها ذل الغرتاب، واجلوهرة الثمينة 

م������ع اأخواتها يف العقد اأبهى يف العني، واأمال 

بالزي������ن منها اإذا اأفردت عن النظائر، وبدت 

.
)9(

فذة للناظر«

فنحن نرى نظرة عبد القاهر اجلرجاين 

اإىل ال�ش������ورة الكاملة التي �ش������ورها ال�شاعر 

مل�شهد من م�ش������اهد الطبيعة اجلامع بني ما 

أنوار، وملع  يف الدمنة من ريا�س وغ������دران وا

بروق وبني اأعالم املطارف واهتزاز يف نكباء 

أ�شياف املثاقب. العوا�شف، وا

لكن ثم������ة اأمر اآخر نالحظ������ه وهو هذا 

التكرار الذي نلم�ش������ه يف النا�ش������خ كاأن الذي 

تكرر يف تركيبه مع معموليه ال�ش������م واخلرب 

أبيات األ ي�شتحق  أربعة ا أربع مرات يف �شدر ا ا

هذا منا اأن نقف عند هذا التناظر الهند�شي 

داخل الق�ش������يد، تناظر �ش������وتي اإيقاعي من 

حيث املو�ش������يقى، وتناظر يظهر يف الر�ش������م 

اخلا�س ب�تاألي������ف  الكلمات، وتركيب اجلمل 
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املك������ررة التي جعلت رائد نظرية النظم عبد 

القاهر اجلرجاين يجد من ال�شماجة مبكان 

خري عن �شابقيه. عزل البيت الأ

2 � ع������دم �ش������الحية وقوع ال�ش������م موقع 

الفعل

مثلة التي جنده يف ال�شعر العربي  ومن الأ

م������ا تعر�س ل������ه عبد القاه������ر اجلرجاين يف 

ع�ش������ى بعنوان يداك يدا �شدق  ق�ش������يدة لالأ

بلغت اثنني و�ش������تني بيتا، ووقف عبد القاهر 

عن������د البيت������ني الواحد واخلم�ش������ني والثاين 

 :
)10(

ع�شى واخلم�شني وهما قول الأ

ـــَرٌة  ــــ ــــ ــــ ـــي ـــِث َلــــــَقــــــْد َلَحـــــــــــْت ُعـــــــُيـــــــوٌن َك

ُق ـــــــرَّ حَتَ ــــَفــــاٍع  يـــــَ يِف  ـــــــاٍر  َن ـــــْوِء  �ـــــسَ ىَل  اإِ

ـــَطـــِلـــَيـــاِنـــــــَهـــا ــــــِن َيـــ�ـــسْ ــــــُروَرْي ــــــْق ـــبُّ مِلَ ُتـــ�ـــسَ

ـــُق ــــَدى وامُلـــَحـــلَّ ــــاِر الــــنَّ ـــــــاَت َعـــَلـــى الــــنَّ َوَب

أنه لو قيل: اإىل �ش������وء    فيق������ول: »معلوم ا

أنكرته النف�س  َقٍة لنبا عنه الطبع وا نار ُمتََحرِّ

نكار من  ث������م ل يك������ون ذاك النب������و وذاك الإ

أنه  أنها تف�ش������د به بل من جهة ا اأجل القافية وا

ل ي�ش������به الغر�س ول يليق باحلال... وذاك 

ع�ش������ى على اأن هناك  ن املعن������ى يف بيت الأ لأ

�ش������عال حال  لهاب والإ ُموقدا يتجدد منه الإ

فحال واإذا قيل متحرقة كان املعنى اأن هناك 

نارا قد ثبتت لها وفيها هذه ال�ش������فة وجرى 

أنه  جمرى اأن يقال: اإىل �شوء نار عظيمة. يف ا

.
)11(

ل يفيد فعال يفعل«

فنالحظ هن������ا يف هذا املرك������ب البياين 
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أنه اعتمد يف اجلزء الثاين منه وهو  الو�شفي ا

ال�شفة التعبري بالفعل الذي ينا�شب التجدد؛ 

ن الفعل وقع جزءا بعد جزء وهو املنا�ش������ب  لأ

يف ا�ش������تعال النار والتهابها، األ ترى اأن النار 

أ بالوري الذي يخرجه الزناد، ثم ت�ش������يع  تبدا

وتثقب مبا يقويها، ثم يقال: ح�شاأتها لتلتهب 

أر�شاأتها، ثم �شخوتها، ثم اأججتها فاإذا ا�شتد  وا

َمٌة. وكل هذا الذي جنده  تاأججها فهي َجاحمِ

 يقوي م������ا ذكره عبد 
)12(

عن������د فقهاء اللغ������ة

القاهر اجلرج������اين يف التعبري بالفعل حترق 

عو�شا عن التعبري مبحرقة.     

3 � ع������دم �ش������الحية وقوع ال�ش������م موقع 

الفعل

ومثاله قول ال�شاعر

ـــدرهـــم املـــ�ـــرَوب �ــرَتــنــا ل يـــاألـــف ال

ـــيـــهـــا وهــــــــو مـــنـــطـــلـــق،  لــــكــــن ميــــــر عـــل

فيعل������ق على ه������ذا البيت عب������د القاهر 

اجلرجاين فيقول: »هذا هو احل�ش������ن الالئق 

باملعن������ى، ولو قلته بالفعل: مي������ر عليها وهو 

.
)13(

ينطلق مل يح�شن«

ثبات الكرم  أنه �ش������فة ثابت������ة يف لإ وذلك ا

أو قوم������ه، فج������اء بهذا  ون�ش������بته اإىل نف�ش������ه ا

أ واخلرب الذي  �ش������نادي من املبتدا الرتكيب الإ

ن جملة وهو منطلق  اأدى وظيفة احلالي������ة لأ

يف حمل ن�ش������ب حال من العائد على الدينار 

امل�������رصوب يف )مير(. واكتف������ى عبد القاهر 

بتبيان هذه الروؤية اجلمالية بتدبر قوله تعاىل 

���يِد})14(  َو�ضِ ِه ِبالرْ ���ٌط ِذَراَعيرْ ُبُهم َبا�ضِ {َوَكلرْ

فقال: »فاإن اأحدا ل ي�ش������ك يف امتناع الفعل 

ههنا واأن قولنا كلبهم يب�شط ذراعيه ل يوؤدي 

ن الفعل يقت�ش������ي  الغر�س، ولي�س ذلك اإل؛ لأ

مزاولة وجتدد ال�ش������فة يف الوقت، ويقت�شي 

ال�شم ثبوت ال�ش������فة وح�شولها من غري اأن 

يك������ون هن������اك مزاولة وتزجي������ة فعل ومعنى 

حدث �ش������يئا ف�ش������يئا. ول فرق بني )وكلبهم 

با�ش������ط( وبني وكلبهم واحد مثال يف اأنك ل 

تثبت مزاولة ول جتعل الكلب يفعل �ش������يئا ؛ 

بل تثبته ب�شفة هو عليها فالغر�س اإذن تاأدية 

.
)15(

هيئة الكلب«

  فكلما كان حديثنا عن هيئة ثابتة وجب 

�ش������ماء والعك�س  علينا ا�ش������تخدام تراكيب الأ

ا�شتخدام الفعل يف ال�شفات املتجددة، هذه 

الرتاكيب التي جندها يف القراآن الكرمي كما 

أيناه يف ال�ش������عر العربي الذي  مر وه������و ما را

اأدى دورا ب������ارزا يف املحافظ������ة عل������ى اللغة 

العربية وهي توؤدي وظيفتها التوا�ش������لية من 

خالل اإتقان ال�شاعر للرتاكيب النحوية داخل 

دبي. بداعي الأ �شياق الن�س الإ

ونكتفي مبا قدمنا ون�ش������كركم على كرم 

املتابعة مع العفو ع������ن زلت البحث العلمي 

فقلما ي�ش������لم فر�س من كبوة وعامل من هفوة 

)�شبحان ربك رب العزة عما ي�شفون واحلمد 

هلل رب العاملني(. 
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املقدمة:

ن�صان بالعقل وجعل طريقة ا�صتعماله م�صدر قيمة �صاحبه.  ميز اخلالق الإ

والب�رش واإن جعلوا من اخلري معياراً للتمييز والتف�صيل فقد ينال الكثري منهم 

ن�ص������ان قادر على تبديل نهجه يف احلياة كاأن ي�صبح  مرتبة غري م�رشفة لكن الإ

ال�رشير خرياً والعك�س بالعك�س �ص������حيح وهذا ل يح�صل اإل باآلية العقل التي 

ن�صان عن جميع املخلوقات ومنحته القدرة على ذلك.  ميزت الإ

 اأديب وناقد �سوري.

العمل الفني: الفنان وليد احل�سيني.

❁

ò

�ســــــــراب العقـــــــــل

حممود ها�شم حممد الكحيل

❁
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اإن فائدة وقوة العقل تتنا�س������ب طرداً مع 

قدرته عل������ى روؤية ماال تراه العني وال تدركه 

ن�سان  احلوا�س وعك�س احلال يعني اقرتاب االإ

من البهيمي������ة حيث تتوىل الغريزة واحلوا�س 

مهمات احلياة كافة ونحن اإن قارنا بني قوة 

ن�ساين وقوة جثة احليوان �ستكون  اجل�سد االإ

ن�سان، مبعنى اأن  املقارنة لي�س������ت ل�س������الح االإ

قوى  ال�س������يادة من حيث القوة اجل�س������مية للأ

لك������ن نعم������ة العقل ه������ي التي اأخل������ت بهذه 

ن�سان الذي  ن�سان. اأما االإ املوازين ل�س������الح االإ

ال ي�ستطيع متييز نوعية امللكات التي تتحكم 

قوى  فيه فاإنه �س������يكون حتت رحمة امللكة االأ

ألي�س من اخلري اأن ال تكون طبيباً بدالً  ولكن ا

من اأن تكون طبيباً فا�سًل وكذلك حال العقل 

أذاه  اإذا كان خادم������اً للنف�������س ال�رشيرة ف������اإن ا

�سيكون فائقاً ل�سوء ا�ستخدامه ولو اأن العقل 

خلق������ه اهلل يف حيوان حلك������م على الكائنات 

احلية باالنقرا�س وانتهت غاية اهلل من خلق 

ر�س والبد من اأن يكون  احلياة على كوكب االأ

دارة  قد تاأكد لنا اأن العقل ير�س������خ حكماً للإ

دمية مما يعني اأن م�سوؤوليتنا مبا�رشة عن  االآ

أف������كار واأفعال، ولعلنا  كل م������ا ينجم عنا من ا

بذلك ن������درك اأن طريقة ت�س������كل العقل تتم 

أ  بال�س������كل التدريجي عرب جمع معلومات تبدا

منذ بدء حي������اة اجلنني وتنته������ي باملوت اأي 

ن�س������ان ال ميتلك من خ������ارج ما تعرف  اإن االإ

عليه اأي �ش������يء اآخر وكل م������ا مل يتعرف عليه 

أو متناقاًل كالق�ش�س  العقل ذاتياً يكون منقولً ا

�شاطري والر�شالت ال�شماوية وعلى العامل  والأ

حكام امل�ش������بقة كي ي�شتنبط  اأن يتخلى عن الأ

وجوده وقيمه ومفاهيمه لكن العقل واإن بلغ 

أداًء فاإنه خا�شع  قمة جمده جودًة واقتداراً وا

للرتاجع ب�ش������بب مر�س ي�ش������يبه م������ن جراء 

أو تعاطي خمدرات  �شدمات نف�ش������ية عنيفة ا

آلة  وغري ذلك وهذا يوؤكد لنا اأن العقل لي�س ا

للخري وال�رص بل هو مر�ش������دنا اإىل الو�ش������ائل 

الف�شلى التي ت�شل بنا اإىل ما نريد الو�شول 

اإليه باأمور نف�شية بحتة مثل )احلب، البغ�س، 

نا، الطمع، احلقد، احل�ش������د وغري  الهوى، الأ

ذلك الكثري م������ن الغرائز النف�ش������ية البحتة( 

على  وبذلك يتبدى لنا اأن العقل هو القائد الأ

أو  أو تخلفت ا ن�ش������ان وما من اأمة �ش������مت ا لالإ

أبنائها ومن هذه املقدمة  انه������ارت اإل بعقول ا

تبداأ جولتنا يف �رصاب العقل.

آه  �رصاب العقل هل يعن������ي اقتناعه مبا را

أو و�ش������ل اإليه من غ������ري اأن يدري اأن  العقل ا

الذي تعرف عليه لي�س اأكرث من �ش������يء ت�شبَّه 

مبا يريد اإدراكه اأو وهم ل ميتلك من ال�شحة 

طالق، اإنها  أو امل�شداقية اأي �ش������يء على الإ ا

أو  حالة �ش������ديدة ال�شبه باخلدع واإن مل نعرف ا

نتعرف على �شخ�شية املخادع.



�ســــــــراب العقـــــــــل

العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد  570    اآذار  2011 356

وىل يف ملفات  ال�شورة الأ

تاأثرياً  كرث  العقل هي عادًة الأ

والتي قد ي�شعب تبديلها مبا 

هو حقاً اأف�ش������ل منها، وخري 

مثال على هذا القول ما لقاه 

الر�ش������ل خالل دعوتهم النا�س 

آلهته������م« التي  للتخل������ي عن »ا

مل تكن �ش������وى حج������ارة ل خري 

العقل  ت�شذيب  وطلبهم  فيها، 

احلقيقي  باإلل������ه  مي������ان  والإ

خالق الكون، وعلى الرغم من 

و�ش������وح الفكرة و�ش������ذاجة ما 

كانوا يعتق������دون به؛ مل يتمكن 

العق������ل من املوافقة عليها ول 

غرب من هذا  تقبلها ب������ل والأ

أنه �شخر منها. ا

اإن الرتتيب الزمني لولوج 

ال�شور املختلفة يف ت�شاري�س 

ول لها. فقد  العق������ل بقدر ما تعني التقبل الأ

نرى الكثري م������ن الفتي������ات اجلميالت، غري 

اأن القل������ب قد ل مييل اإل لواحدة ي�ش������عب 

علي������ه تبديلها حتى ولو باأف�ش������ل منها. لهذا 

ن�ش������ان مع الفكر فيه م�ش������حة  فاإن تعامل الإ

من الهوى، اإن ا�ش������تهوى فكرة انربى مدافعاً 

عنه������ا يرف�س تبديلها ولو باأف�ش������ل منها، ل 

خرى  دراك باأن الأ ل�ش������يء اإل لعجزه ع������ن الإ

ف�ش������ل، اأي وكاأن العقل اأ�ش������يب  هي حقاً الأ

بالعم������ى فعج������ز ع������ن الروؤية، وهن������ا يظهر 

ال�رصاب ويختفي املاء، حينئٍذ حتتاج امل�شائل 

لبذل جهٍد اإ�شايف ونية خال�شة بعد التو�شل 

بالعق������ل حلالة املرون������ة التي ي�ش������تطيع من 

خالله������ا روؤية احلقائق بعي������داً عن احلجاب 

الذي كان يف�شله عنها.

اأزمة العقل، تعني �شوء تر�شيد هذه امللكة 

مر الذي ي�شوقنا بال�شكل  جله، الأ ملا خلقت لأ
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احلتمي للحالة التي �ش������ميت ب�رصاب العقل، 

فما و�ش������ل طالب ال�رصاب اإىل املاء، واإن كل 

م�ش������عى من ه������ذا القبيل ل يعني م�ش������يعة 

الوقت فح�شب بل �ش������وق النف�س عن جهالٍة 

عياء، رمبا وال�شقوط اأو حتى الفناء...  اإىل الإ

اإنها عملية ا�شتنزاف للقوة على تنوعها.

أداة للتقدم والرقي  أية ا ن�شان ا ل ميتلك الإ

ر�س  غري العقل، وما ترق������ت اأمة من اأمم الأ

اإل بجودة عق������ول اأهلها، ووجود العقل بحد 

هم  ذاته لي�س مربراً لبلوغ هذا املبتغى، بل الأ

أو  من الوجود هو النوعية، فالعقول امل�شوهة ا

املكبلة بعقد نف�شية وتقاليد بالية ونق�س يف 

أداة تخلف اأكرث  املعرف������ة واخلربة قد تك������ون ا

منها و�شيلة رقي وتقدم، لهذا نقول اإن العقل 

ل������ة الوحيدة التي ت�ش������اعدنا  اجلي������د هو الآ

على الرقي والتقدم، واإهماله يقودنا لعك�س 

ذلك.

كل الأمم قاطب������ة متر يف فرتات متباينة 

أو التخلف، تتناوب هذه  من حي������ث التح�رص ا

عليها تناوب الف�شول على مدار ال�شنة، غري 

مل، فت�شنع  أنها قد ت�شحو بدافع احلاجة والأ ا

لنف�ش������ها واقعاً جديداً يخل�شها من املا�شي 

قالم  م������ر م������ن خ������الل الأ أكان الأ ال������رديء، ا

احل������رة، اأو طرائق متنوع������ة، لكننا كعرب مل 

نتمكن خالل تاريخنا من ال�شحوة والعلو اإل 

�شالم  يف حقبة تاريخية واحدة هي ظهور الإ

الذي امتد بطي������ف القوة والعزة حتى بداية 

انحدار الدولة العبا�شية، لنعي�س وحتى هذه 

أمٌة  أو تغزو ا اللحظة حت������ت رحمة الغ������رب  ا

آرا�ش������ينا لنعي�س ل�ش������نوات اأو حتى قرون  ما ا

أو تتحكم بن������ا الأمم القوية  أُمرته������ا، ا حتت ا

أنيابها ولو من غ������ري احتالل مبا�رص،  بح������دة ا

فتفر�������س علينا كل ما تري������د، ونحن ل نرى 

اأمامنا خياراً اآخر غ������ري الطاعة، يف الوقت 

الذي نتعامل فيما بينن������ا بطرائق بعيدة كل 

البعد ع������ن العقالنية واملنطق، ب������ل واأحياناً 

بطرائق تنبثق من حالت نف�ش������ية م�ش������وهة 

اأو حت������ى مري�ش������ة، وكاأن كل الذي عانيناه مل 

ي�شكل بعد احلافز الكايف لتبديل هذا الواقع 

والنتقال اإىل اأف�شل منه.

�ش������باب، خا�شة  ولبد من تاأمل العلل والأ

واأن احلدث ح�شل يف اأر�شنا و�شعبنا ومل يكن 

بالغريب عنا، وهنا يكون مدى ال�شتفادة من 

درو�ش������ه يف اأف�شل حال، وبهذه الطريقة من 

التاأمل والدرا�شة قد ن�شتطيع البعد عن حالة 

ال�رصاب وال�شياع والوهم التي مل نتمكن حتى 

اليوم من التخل�س اأو اخلروج منها.

كم������ا اأن عل������ة النهو�س تكم������ن يف نقاط 

عدة:

1- وج������ود البيئة الجتماعية امل�ش������بعة 

باجله������ل والتخلف التي حتت������اج للتغيري، اأي 

املواتية والقابلة لتقبل اأي فكر اإ�شالحي.
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2- حداث������ة الفكر و�ش������دة بريق حمتواه، 

خا�ش������ة ما يعني النقالب اجلذري على كل 

املفاهيم ال�شابقة التي تعارف اأهل اجلاهلية 

م������ر الذي ج������اء عليه������م جميء  عليه������ا، الأ

أو الزلزال بكل ما يرتافق مثل هذا  ال�شاعقة ا

أو التحول العني������ف من اإثارٍة للفكر  احلدث ا

وامل�شاعر خا�شة منها احلمية واحلما�س.

3- انطالق الفكر ككيان موحد متجان�س 

غري م�ش������تت، ليمتد ك�ش������وء ال�شم�س وي�شود 

اجلميع.

ن�شان ككيان فكري متكامل،  4- انطالق الإ

غلبية التي تعي�س حالة  مر الذي تتمناه الأ الأ

مناق�شة للعقل والعدل والأخالق.

خال�س بطريقة  ميان والإ 5- �ش������دق الإ

اإن�شانية اأخالقية عادلة بعيدة كل البعد عن 

امل�شلحة ال�شخ�شية.

دركنا اأن العلة  أننا لو دققنا بذلك لأ غري ا

ل تكمن بكل تاأكي������د يف اجلوهر واملفاهيم، 

فال�شم�س ت�شع نورها بذات الفاعلية والتاأثري، 

نورها ل يتبدل اإل اإذا حجبناه خا�ش������ة هنا 

أو �شعاعها،  لميكن ول يجوز اتهام ال�شم�س ا

واإمنا يجب البحث عن علة الق�شور واخلطاأ 

الكامن فيمن يتعاطى مع نورها ودفئها.

وحينم������ا يدخل  العقل ال�رصاب ي�ش������بح 

عاجزاً عن ا�ش������تيعاب حتى البديهيات، وهنا 

يكون التيه قد بلغ حدوده الق�شوى.

وللمزيد من التو�ش������يح ن�شوق بع�س علل 

�شا�ش������يات  ولوية اأخذاً بالأ التعرث وح�ش������ب الأ

دون التطرق للت�شعبات وبعيداً عن الدرا�شات 

النظرية.

�ش�������س  أو الأ 1- اجله������ل بقيمة املفاهيم ا

اخلا�ش������ة ومنه������ا الجتماعية وال�شيا�ش������ية، 

وهذه النقطة بالتحدي������د هي من اأخطر ما 

تعانيه ال�ش������عوب املتخلفة، لتكون هذه الأمم 

أ�ش������به بالهن������ود احلمر حني كان������وا يبادلون  ا

الذهب بحلى مزيفة �ش������نعت من ال�ش������فيح 

ول للقارة  واملعدن الرخي�س، جلبها الغزاة الأ

مريكية معه������م، وذلك ملجرد اأن لها بريقاً  الأ

أو رنيناً، مبعن������ى اأن الكثري من القيم العامة  ا

ل حتظى رمبا ول حتى بالقليل من الهتمام 

أو ال�ش������لطة  من قبل العديد من ذوي النفوذ ا

ن مفهوم ومعنى  يف هذه ال�ش������عوب، ذل������ك لأ

احلري������ة والدميقراطية الذي ي�ش������كل قد�س 

قدا�س يف بوتقة املفاهيم العامة م�ش������وه ل  الأ

يلم به واأهل النف������وذ يعجزون بالبداهة عن 

أو ال�شتفادة منه، اإنهم ينظرون  التعامل معه ا

اإليه من نافذة �ش������يقة، ب������ل ورمبا من نافذة 

اأخ������رى غري تل������ك التي تخ�س النظ������ر اإليه، 

ن�ش������ان ل ي�ش������لح اإل  وكاأنهم ل يدرون اأن الإ

باحلري������ة، مبعن������ى اأن العقل وتط������ور العلوم 

والتح�������رص والعي�������س يف ظل دولٍة ي�ش������ودها 

قانون ل يتاأتى بعقول و�ش������واعد العبيد، واأن 
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ن�ش������ان املح������روم من احلري������ة عاجز كلياً  الإ

أو التطور، وه������و اإن ولد ومنا  ع������ن البتكار ا

يف مثل هذا املجتم������ع –اأي جمتمع العبيد- 

ف�ش������يكون حكماً م�شوهاً يف تركيبته النف�شية 

مة  والعقلية، وال�ش������يد الذي يتحكم بهذه الأ

ل يحك������م بالتايل دولة يعي�س بها ب�رص بل من 

أ�ش������باه الب�رص، بعد اأن مت ت�شويههم يف بنيتهم  ا

النف�ش������ية والأخالقية وال�شلوكية حيث ت�شيع 

النهزامية والنفاق وي�شود الف�شاد. 

هذا م������ا يخ�س قيم������ة املفاهيم العامة، 

مر اإن دل على �ش������يء فاإنه يدل على �شح  والأ

و�شحالة ميزة للعقل اجلاهل بهذه املفاهيم 

ن�ش������ان كفرد  ومب������ا ميكنه������ا اأن تفعله يف الإ

مة والدول������ة وما ميكن لها اأن  أي�ش������اً يف الأ وا

تفعله خا�شة مبا يعني التطور والتقدم. لكن 

هناك الكثري من �ش������وء الفهم لقيمة ال�ش������يء 

واأهميته وم������ا يخ�س حياتنا ال�شخ�ش������ية 

وفهمن������ا للم�ش������ائل احلياتية عل������ى تنوعها، 

أي�ش������اً  وهذه اإن دلت على �ش������يء فاإمنا تدل ا

على اجلهل و�شوء الفهم.

مر الذي  ولويات، الأ 2- فقدان احل�س بالأ

مة اإذ تتعامل مع ملفات متنوعة 
يعن������ي اأن الأ

وبغ�س النظر عن �شحتها اأو بطالنها تفتقر 

ولويات، ولتو�ش������يح  مللك������ة التعرف عل������ى الأ

املعنى نق������ول؛ اإن الدول املتخلفة التي تعاين 

ولوية  �ش������كاليات يف ح������ني اأن الأ اليوم من الإ

أّدى  وال�ش������واب يكمنان يف التوحد حتى لو ا

للكثري من اخل�ش������ارات، فه������ذه الطريقة من 

التعامل هي الوحيدة التي تنفع وتثمر، ولئن 

ثمار متاأخراً بع�س ال�شيء، فذلك  كان يوم الإ

خري من انعدام الثمر.

اإن املواقف تتنا�ش������ب مع قيم������ة واأهلية 

�ش������الة  من يتخذه������ا، ومن يفتقر للنبل والأ

لن يتمكن اأن يكون نبياًل ول اأ�ش������ياًل، ففاقد 

ال�شيء ل يعطيه، اإن املواقف العظيمة حتتاج 

مة قل الرجال بني ذكورها.   لرجال، وويل لأ

ولوي������ة الي������وم وغ������داً ودائماً هي  اإن الأ

للعلوم التطبيقية والرثوة والقوة، اأي للفيزياء 

والكيمياء وال�ش������ناعة والتجارة وغريها ما 

مينحنا ح�ش������انة حتول دون غزو ل�ش������و�س 

ر�������س لبيوتنا، اأما اخلالفات العقائدية اأو  الأ

التنور العقائدي وغريه فهذا اأمر ن�ش������تطيع 

وىل  ال�شعي فيه لكن يف مرتبة ثانية تالية لالأ

التي يتعلق وجودنا بها.

رادة وقلة الطموح ال�شاعي  3- �شعف الإ

غلبية من  م������ة ورفعتها، مبعنى اأن الأ لعزة الأ

مة واأهم عنا�رصها من ميتلك زمام  اأفراد الأ

أو امل�شوؤولية يفتقرون للطموح الذي  ال�شلطة ا

غلبية  مة باجت������اه العزة واملجد، والأ يدفع الأ

ال�شاحقة من هوؤلء وخلور هممهم و�شحالة 

مقدرتهم وعلمهم ي�شخرون كل جهودهم بل 

وجهود غريهم مل�شاحلهم ال�شخ�شية، بحيث 
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تبقى امل�ش������لحة العامة يف مناأى عن ال�شعي 

�ش������ح من  أو والأ مة ا والق�ش������د، اأي افتقار الأ

هذا افتقار مراكز القيادة وامل�شوؤولية للرجال 

كفاء. الأ

4- ع������دم التفري������ق فيما بني الو�ش������يلة 

والغاي������ة، مبعن������ى اأن الكثري منا ينا�ش������ل بل 

جل الو�ش������يلة يف حني تبقى  ورمبا مي������وت لأ

أننا اإن �ش������عينا  الغاي������ة يف معزل، كلنا يعرف ا

مٍر يكون هو  فاإمنا ن�ش������عى بو�ش������يلة؛ لكن لأ

الغاية، فالو�ش������يلة التي ل تو�شلنا لغاياتنا ل 

قيم������ة لها البتة حت������ى واإن ارتدت كل احللل 

اجلميلة، والو�شيلة من غري غاية تبقى جمرد 

م�ش������يعة للوقت واجلهد. وخ������ري مثال على 

ذلك هو تعاطينا م������ع العقائد على تنوعها، 

ثبات �شحة واأف�شلية  حيث ي�شعى كل طرف لإ

عقيدته على بقية العقائد.

5- ت�ش������تت اجلهود يف اجتاهات متنوعة 

متباين������ة غالب������اً ما تكون مت�ش������اربة، بحيث 

يتحول م�ش������ار اجلهد الع������ام من جهد مركز 

أو ا�ش������رتاتيجية وا�ش������حة حمددة،  على غاية ا

اإىل تركيز للجهود باجتاه اأ�شحاب التوجهات 

أنها تبذل جهداً  مة ا خرى، بحيث ت�شعر الأ الأ

غايته������ا منه ه������و التقدم والرفع������ة، غري اأن 

احلقيقة هي اأن هذه اجلهود تذهب كلها يف 

مهب الريح، هذا اإن مل تت�شبب بتفاقم تخلف 

مة. وخري مثال على ذلك؛ اأن العديد من  الأ

يرف�شون الدين يبذلون جهوداً مركزة موجهة 

ملحاربته ب�شتى الو�شائل وحتت ذرائع متنوعة 

رهاب والتزمت والت�شتت الطائفي  اأهمها الإ

والتخلف، يف الوقت نف�ش������ه ف������اإن املتدينني 

أنف�شهم بالعلمانيني، واملتدينني  من يلقبون ا

أنف�ش������هم يبذلون جهوداً متنوعة ال�ش������دة يف  ا

أبناء  حماربتهم بع�ش������هم بع�ش������اً، مبعنى اأن ا

أو املعتقد الواحد يت�ش������ارعون فيما  التوجه ا

بينهم.  

اإن من احلكمة والعقل اأن ل نن�شاق خلف 

الغرائز غري املن�شبطة من غري اإعمال للعقل. 

ن اأزمة اأمتنا يف �ش������وء تر�ش������يد وا�شتعمال  لأ

أو املبادئ،  أبداً يف العقائد ا العقل، ولي�ش������ت ا

أياً كان انتماوؤه العقائدي  فاجلاهل املتخلف وا

أية  �ش������يعطي النتائج نف�ش������ها، لهذا مل تتمكن ا

فئة من فئات املجتمع وعلى الرغم من تباين 

وتنوع معتقداتها من حتقيق اأي �ش������يء مييز 

هذه عن تل������ك، واإن القول باأف�ش������لية حزب 

على اآخر ومبا يخ�س ال�شيا�شة و�شدة احلكم 

ن العلة  قوٌل بعيٌد عن املنطق والواقع، ذلك لأ

ل تكمن يف ن�ش������و�س العقيدة واأفكارها بل 

م������ة وعلى الرغم  ن�ش������ان، لهذا نرى الأ يف الإ

من تناوب �ش������ادتها وم������ا يحملونه من اأفكار 

نهم  وعقائ������د مل تعط اأي ثمر مي������ز، ذلك لأ

ن�ش������ان وما يحمله يف �شخ�شيته  مل يهتموا بالإ

وجوهره، بل نظروا ملا يتوجب عليه حتقيقه. 
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وكي������ف تتمك������ن �ش������يارة ل وق������ود فيها من 

ن�ش������ان  ال�ش������ري؟. العلة تكمن اإذاً يف جهل الإ

–اأي املواطن- وتخلفه ولي�ش������ت فيما يحمله 
م������ن فكر عقائدي، واجلهل هو علة ت�ش������ويه 

الدين اأو غريه من العقائد وحتويل م�ش������ارها 

اإىل عك�������س م������ا رم������ت اإليه، له������ذا نرى من 

املوؤمنني باأية عقي������دة كانت من ي�رصب بهم 

املثل حل�ش������ن �شلوكهم، ومنهم من هو عالة ل 

أي�شاً، من  مة بل وعلى نف�ش������ه واأهله ا على الأ

هنا نرى لزوم تطوير العقل ب�شتى الو�شائل، 

من غري ذلك �شيكون هذا عاجزاً عن حتقيق 

اأي �شيء نتمنى بلوغه.

اإن العق������ول ال�ش������حلة الواهنة هي تلك 

مر دون روؤية اجلوهر، كما اأن  التي تنظر لالأ

أننا  جل خالفاتنا وتعرث م�ش������ريتها يكمن يف ا

مل ن�ش������تطع التخلي عن الع�ش������بية والتع�شب 

أننا بحك������م معاناة القهر  لل������راأي واملعتقد، وا

التي نعانيها عرب ق������رون طالت مل نتثقف اإل 

بعقلي������ة الفر�س والقه������ر، اأي اإننا نريد قهر 

خر وفر�س ما نراه كاماًل بال�شكل  الطرف الآ

املت�ش������لب املتحجر. ق������د تلتقي حتى مبن ل 

أو الق�ش������اء  يوافق على ن�رص العلم والثقافة ا

على الفق������ر اإل من خالل ت�رصيعات علمانية 

أو دينية، يف ح������ني اأن تلبية هذه الغاية هي  ا

طار الذي تر�شم فيه، بل ومن  املهم ولي�س الإ

العقول املتحجرة من يرف�شها.

أبنائها هي  مة التي حتجرت عق������ول ا الأ

اأمة غري قابلة للتطور والتقدم، ل �ش������يء اإل 

ن هذه »العقول« ت�ش������ببت لنف�شها ب�شلل تام  لأ

ربعة، وامل�ش������لول غري قادر على  طرافها الأ لأ

التقدم ول حتى على احلركة، كل ما ي�شتطيع 

فعله هو الكالم، وهل الكالم من غري فعٍل ل 

ينفع يف �شيء؟

مانة ي�ش������بب  خال�س والأ اإن الفتقار لالإ

حب������اط، واجلمود العقلي والتقوقع  مة الإ لالأ

نية ليكون مثل هذا  حول امل�شالح ال�شيقة الآ

الو�ش������ع بداية عط�س النبتة الذي اإن ا�شتمر 

ثمار.  ف�ش������تفنى ومتوت من قبل اأن تعرف الإ

ووجود حا�ش������ية وبطانة فا�ش������دة، اأو مفتقرة 

هلي������ة والكفاءة، مثل ه������ذه البطانة تكون  لالأ

عادة م�������رصة للجميع من غري ا�ش������تثناء واإن 

اختلف توقيت ال�������رصر، اأي اإنها موؤذية، واإن 

اللج������وء اإليها ل ينم عن حكمة ول بعد نظر 

نها �شتكون َمهلَكاً ملن و�شعها قبل غريه. لأ

واإن النا�س اإن ت�شاووا يف احلقوق العامة 

أنهم غري مت�ش������اويني ل يف  واخلا�ش������ة، غري ا

النواي������ا ول يف العق������ول، فالفوارق فيما بني 

الب�رص متباينة كثرياً، بل وكثرياً جداً، لت�ش������ل 

بال�شة من املالئكة. من  املراتب التي متيز الأ

هنا نرى اأن انتقاء البطانة �ش������يحدد م�شرية 

و�شورة النظام اأو احلكم، بل وير�شم م�شتقبل 

أو الدول، وما علت اأمة اإل بعلو عقول  مة ا الأ

أبنائها الذين ي�شوقون اخلري لها. ا



�ســــــــراب العقـــــــــل

العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد  570    اآذار  2011 362

اخلامتة:

اإن النتيج������ة الت������ي نخرج به������ا من هذا 

العر�������س الوجي������ز تتمث������ل يف اأن العقل يتيه 

اأحياناً عن الهدف عندما ل يق�ش������د هدفه 

بواقعية وحكمة وذكاء، و�رصاب العقل �شديد 

ال�شبه باخلداع، كدعوة الر�شل النا�س للتخلي 

وثان وكذلك ميل القلب جلميلة  عن عبادة الأ

أو الدفاع عن  واحدة رغم عديد اجلميالت، ا

فكرة رغم وجود اأف�ش������ل منه������ا، اإنه العجز 

عن اإدراك احلقائ������ق دون حجاب، وبالتايل 

أزم������ات العقل  فاإن ذل������ك ي�ش������كل اأزمة من ا

الناجمة عن �ش������وء تر�شيده وهذا موؤداه �شوق 

ن�شاين  النف�س اإىل اإعياء وا�شتنزاف اجلهد الإ

وبالتايل فاإن �رصاب العقل يوؤكد لنا اأن العقل 

أداة تقدم ورقي والعقل امل�ش������وه  ال�ش������ليم هو ا

املكب������ل بالعقد النف�ش������ية والتقالي������د البالية 

أداة  والتدجني ونق�س املعرفة واخلربة.. هو ا

م������ة فكانت يف حقبة  تخلف، اأما �ش������حوة الأ

مة ببيئتها  �ش������الم حيث نه�ش������ت الأ ظهور الإ

الجتماعي������ة وانقالبها عل������ى مفاهيم اأهل 

اجلاهلية وتنامي املنه������ج العقلي الأخالقي 

نانية  ن�ش������اين والبتعاد عن ال�شخ�شنة والأ الإ

و�ش������اد هذا النمط يف عهد اخلليفة عمر بن 

أي�شاً اأما العقائد ال�شامية فاإنها  عبد العزيز ا

ت�شبح عبئاً عندما تكبل بقيود التعرث وخيبة 

مل ودخول العقل يف حقول ال�رصاب بحيث  الأ

ي�ش������بح العق������ل عاجزاً عن ا�ش������تيعاب حتى 

البديهيات وي�شود اجلهل وتختل القيم وذلك 

�شبب تعرث الأمم وال�ش������عوب وفقدان احل�س 

ولويات املتكاملة مع ال�ش������واب واملواقف  بالأ

املتنا�ش������بة وقيمة واأهلية متخذها، و�ش������عف 

دارة وقلة الطموح ب�ش������بب غلبة امل�شالح  الإ

ال�شخ�ش������ية وتدين الكفاءة وع������دم التفريق 

بني الو�ش������يلة والغاية وت�ش������تت اجلهود حتت 

ذرائع التزم������ت والطائفية والتخلف واجلهل 

نا و�شيوع الر�ش������وة ونهب املال  وت�ش������خم الأ

)عام اأو خا�س( والع�شبية والتع�شب، للراأي 

واملعتقد وعدم روؤية اجلوهر والعتماد على 

ق������وال وكل ذلك يوؤكد لن������ا بجالء اأن اأزمة  الأ

الفكر و�رصاب العقل عند اجلاهل واملتخلف 

واحدة واأن النا�س غري مت�شاويني ل يف النوايا 

ول يف العق������ول ولن تنه�س اأمة اإل بعلو قيم 

عقول نخبها وحتى ل ي�شيطر الفكر املتوح�س 

ن من  واخلام على الفكر العلمي النه�شوي لأ

يعرف من ل ي�شلحون له فقد عرف بطريقة 

ما ال�شالح املن�شود.

¥µ
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جابة ب�ش������كل  ثار للإ
كيف ومن اخرتعها؟ ل يوجد �ش������وى قليل جداً من الآ

كامل على ال�ش������وؤال. ع������ر على اأجزاء منها يف مرتفعات �ش������يناء ثم يف مكان 

أنها كانت لغة من �شاطئ »امل�رشق«:  غري بعيد عن نهر النيل، ولكن من املوؤكد ا

بدايات اللغة الفينيقية واللغات ال�شامية املجاورة.

لفية الثانية قبل امليلد، بالن�ش������بة  بجدية، يف الأ  مّثل اخ������رتاع الكتابة الأ

وروبية، الغربية وال�رشق اأو�شطية  حل�ش������ارات البحر املتو�ش������ط، والثقافات الأ

مرتجم �سوري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

�أ�ســــــــر�ر �أول �أبجــــــدية 

فينيقيا

ترجمة: حممد الدنيا

❁
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التي انحدرت منه������ا، منعطفاً ثقافياً: قفزة 

نوعي������ة حقيقية يف عملي������ة طويلة كانت قد 

�ش������هدت تطور الكتابة من دون انقطاع منذ 

و�ش������ط قبل ذلك بنحو  ظهورها يف ال�رشق الأ

ألفي �شنة... ا

اإذا �ش������عينا اإىل حتديد م������ا مييز الكتابة 

خرى، ميكن  بجدية عن اأمناط الكتابة الأ الأ

أربع �شمات.  اأن نقع على ا

اأولً، هي كتابة ل ت�شتند اإىل معنى الن�ص 

جناز ال�ش������وتي )التلّفظي(: تن�شخ  بل اإىل الإ

�شوات اللغوية. تدوِّن اإذاً لغًة 
متواليًة من الأ

خا�شة، بخالف الكتابة ال�شينية مثاًل، التي 

ترتب������ط كل عالمة فيها بفك������رة، مبفهوم اأو 

معنى. 

بجدية حتلياًل  ثانياً، تفرت�������ص الكتابة الأ

�ش������وات اللغة اإىل 
متقدم������اً للغ������ة، تفكيكاً لأ

فونيمات )وحدات لفظية( phonèmes، مبا 
 consonnes يف ذلك احلروف ال�شوامت
نه������ا وكما يدل عليها  الت������ي هي جتريدات لأ

ا�ش������مها ل ميك������ن اأن تلَف������ظ مبفردها. عدا 

ذل������ك، ه������ذه الفونيمات الب�ش������يطة وحدها 

ن، با�ش������تثناء اأمناط عالمات اأخرى مثل  تدوَّ

امل�ش������نِّفات classificateurs )الت������ي تدل 
على اأن الكلمة التالية ت�شري اإىل اإن�شان، اإله، 

�شيء خ�شبي...(، واأدوات التحديد النحوية. 

اأخرياً، ت�ش������تخدم ه������ذه الكتاب������ة عدداً 

�ش������غرياً من العالمات: من 20 اإىل 40 وفقاً 

لرثاء اللغة التلّفظي. هذه املنظومة اإذاً �شهلة 

الكت�شاب وال�شتذكار احتمالً. و�شتغدو، يف 

احل�شارات الغربية، حمرَك النت�شار الوا�شع 

ل�ش������تخدام الكتابة والقراءة، امل�ش������مى بكل 

بجدة« alphabétisation )تعليم  حق »الأ

ألفبائية معينة  القراءة والكتابة ملن لي�س لديه ا

من غري املتعلمني(. 

ي�شتحيل بالتاأكيد تتبع التطور التاريخي 

ال������ذي اأف�ش������ى اإىل اخرتاع ه������ذه املنظومة 

اجلديدة، ول حتى حتديد مو�ش������ع ظهورها 

كرث اأن ن�شتغرق  ب�ش������كل دقيق. ميكننا على الأ

دلة املعروفة.  يف ب�شع تاأمالت حول اأقدم الأ

دلة يف ه�شبة »�رصابيت  كان قد عرث على الأ

اخلادم« جنوب غرب �شيناء. هذا املكان غني 

باأكا�ش������يد النحا�س، وقد ا�شتثمره امل�رصيون 

منذ الدولة الو�شطى من اأجل احل�شول على 

الفريوز. وحيث اأن هذه املنطقة ال�شحراوية 

غ������ري مواتية كث������رياً لال�ش������تقرار، فقد كانوا 

ينظم������ون حم������الت �ش������نوية قوامه������ا عمال 

مناج������م وبع�س املوظفني الخت�شا�ش������يني. 

كانت املن�شاآت الثابتة، التي ا�شتك�شفها علماء 

ثار، م�شغرة اإىل اأق�شى حد مكن: مناجم  الآ

لهة  طبعاً، ومعبد ب�ش������كل خا�س مكر�س لالإ

»حتحور«، حامية الفريوز. 

�شم هذا املوقع، مثلما اأظهرته التنقيبات 
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ثرية،  ثاري������ة، عدداً كبرياً م������ن النقو�س الأ الآ

امل�رصي������ة يف معظمها. لوحظ مع ذلك، منذ 

نهاي������ة القرن التا�ش������ع ع�رص، اأن بع�ش������اً من 

ه������ذه الت�ش������جيالت، املنقو�ش������ة يف غالبيتها 

على جدران �ش������خرية عند اأطراف عدد من 

املناج������م اأو يف مداخلها، ينتمي اإىل منظومة 

�ش������ارات  كتابي������ة خمتلف������ة، مع ع������دد من الإ

أية  �ش������غر حجماً. واإذ مل يع������رف اأحد مع ا الأ

منظومة تتوافق هذه النقو�س، فقد �ش������ّموها 

 .protosinaïtique »ال�ش������ينائية البدئية«

كان من املنا�شب يف الواقع متييزها عن نقو�س 

البدو الرحل املحفورة على اجلدران بالكتابة 

النبطية، وه������ي اأحدث زمناً بكثري، وقد عرث 

عليها منذ زمن طويل يف اأنحاء عدة من �شبه 

جزيرة �شيناء، واأطلق عليها و�شف »النقو�س 

ال�شينائية«. 

تاأويــــــــل

ثار امل�رصية  يف ع������ام 1916، قدم عامل الآ

أ. غارديرن« A. Gardiner اأول  القدمية »ا

تف�ش������ري لهذه الكتابة اجلدي������دة. لقد اأمكن 

أبو الهول« �ش������غري عرث  اأن تُقراأ على متثال »ا

عليه يف املعب������د، وكذلك عل������ى متثال كتلي 

وجد بجواره، متواليٌة من 5 عالمات. اأوحى 

»غارديرن«، م�ش������تنداً اإىل معنى نق�س م�رصي 

أبو الهول« ال�شغري نف�شه،  موجود على متثال »ا

مف������اُده »حمب������وب حتحور، �ش������يدة الفريوز«، 

أن������ه قد ميز فيه احل������روف LT،LB، التي  با

ترجمها »اإىل ال�ش������يدة )بعلة(«، هذا الرتكيب 

التعبريي الذي ي�شم حرف اجلر L »اإىل، من 

 L،B، al،Ba بعلة( موؤنث( LT،Bاأج������ل«، و

أي�ش������اً على اجلانب  )بعل(، »�ش������يد«. ُميِّزت ا

أبو الهول« نف�ش������ه ويف  خ������ر من متث������ال »ا الآ

مكان اآخر متوالية M‘HB )B (‘LT، التي 

ميكن ترجمتها »حمبوُب (ا�ش������م املفعول من 

«. نقراأ  ( »ال�ش������يدةمِ الفعل ‘HB« حبَّ / اأحبَّ

أي�ش������اً يف  بة«، وا أي�ش������اً الكلمَة TNT«، »همِ ا

 ،NQB حي������ان كلماٍت ذات اجلذر بع�س الأ

»نّقب«، وهذا لي�س مده�شاً كثرياً �شمن �شياق 

املناجم. 

اأف�ش������ت قراءة ه������ذا التعبري الب�ش������يط، 

الذي كان تاأويله مقبولً على نطاق وا�شع يف 

ل  الو�شط العلمي، اإىل نتائج هامة. اأولً، ت�شجِّ

كل عالمة حرفاً �ش������امتاً. يعني ذلك اأن هذه 

 .
ّ
الكتاب������ة كتابة اأبجدية من النمط ال�ش������امي

كانت الكلمتان امل�شاَدفتان حتتمان اأن تكون 

ه������ذه اللغة عل������ى نحو اأدق لغًة من �ش������اطئ 

»امل�������رصق«، »طليعة« اللغ������ة الفينيقية ولغات 

اأخرى من املنطقة. بدت املنظومة مكيفة مع 

اللغ������ة: يف اللغات ال�ش������امّية، كالعربية مثاًل، 

 
ُّ
ال�ش������مة الدللية يحملها ج������ذُر كلمٍة، ثالثي

ح������رف ال�ش������امتة عموم������اً، ويتحقق عرب  الأ

�شكل نحوّي معنّي، املعنى الدقيق، ب�شابقات 
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حرف املتحركة. فمن »كتَب«،  ولحق������ات والأ

ب«،  ن�ش������يغ كلمة »كتاب«، و »ُكتُ������ب«، و»كاتمِ

������ب«. تتيح كتابة  و»مكت������ب«، و»كاتََب«، و»كتَّ

احلروف ال�ش������وامت وحدها فه������م الن�س، 

وهذا غري مكن يف لغات اأخرى، كالفرن�شية 

مثاًل. 

ALEPH،BÊT… )اآلف، بيت...(
ثرية  الأ الت�ش������جيالتمِ  �ش������كُل عالم������اتمِ 

ال�ش������ينائية البدئية، وهي عبارة عن �شل�شلة 

حروف كتابة ت�ش������ويرية، م������وٍح جداً كذلك. 

وهكذا، فاإن احلرف ، ي������وؤّدى بعالمة تتخذ 

ول من  �ش������كل راأ�س بقرّي. اإل اأن احلرف الأ

الكلمة هو الذي ي�ش������ري اإىل الثور يف اللغات 

ال�شامية، خ�شو�شاً يف ال�شمال الغربي. 

توجد اأمثلة اأخرى حول العالقة نف�ش������ها 

أ ا�شمه باحلرف  بني �شكل العالمة و�شيٍء يبدا

الذي ي�شري اإليه. للحرف B �شكل تخطيطي 

ملخط������ط من������زل، يق������ال bêt )»بي������ت«( يف 

الفينيقية. اأ�ش������بح احلرف bêt يف اليونانية 

ر احلرف، على �شكل عني، توجد  beta. ي�شوَّ
فيه������ا حدقة اأحياناً. تق������ال ayn، )»عنْي«(، 

الكلمة التي ت�ش������ري حتديداً اإىل العني. وهذا 

هو اأحد احلروف ال�شوامت التي مل ي�شتعملها 

غريق، والتي ا�شتخدموها من اأجل تدوين  الإ

أنهم قد  احلروف ال�ش������وائت. يبدو بذل������ك ا

وىل باأن  بجدية الأ و�شعوا �شجل العالمات الأ

انتقوا، بالن�ش������بة لكل حرف �ش������امت، كلمًة 

ول  يك������ون هذا احلرف ال�ش������امت حرَفها الأ

وحيث ميثل ال�شيءُ الذي ي�شري اإليه احلرُف 

املعني. ذاك هو نظ������ام »القتطاع الهجائي« 

 .acrophonie
ثرية ال�ش������ينائية  مل تخ�ش������ع النقو�������س الأ

البدئية ) 31 نق�ش������اً تقريباً ت�ش������تمل على 3 

اإىل 50 عالمة ( لتف�شري م�شرتك، رغم مرور 

اأكرث من ق������رن على حم������اولت تاأويلها. كما 

اأن العالمات نف�ش������ها لي�شت جميعها ميزة 

ب�شكل موؤكد. يبقى معظم النتائج التي ميكن 

بجدية يف  ا�شتخال�ش������ها منها حول اأ�شل الأ

باب اخلربة. 

هناك م�ش������األة نوق�شت كثرياً: تاريخ هذه 

الكتابات املنقو�ش������ة. كان������ت هذه املناجم قد 

ا�شتثمرت من جانب امل�رصيني خالل فرتتني 

لفية  طويلتني: الدولة الو�شطى، يف بداية الأ

الثاني������ة قبل امليالد، والدول������ة احلديثة بني 

1500 اإىل 1200 تقريب������اً قب������ل امليالد. واإذا 

عرفنا اأن عمالً �شاميني من منطقة »امل�رصق« 

كانوا يعملون دائماً يف مناجم الفراعنة، فاإن 

من ال�ش������هل اأن نن�ش������ب اإليهم هذه احلروف 

املكتوبة ب�ش������كل غري متقن كثرياً. اإل اأن هذا 

مر مل يتح مع ذلك اجلزم حول ما اإذا كانت  الأ

ن  خرى. ونظراً لأ أو الأ تنتمي اإىل هذه الفرتة ا

أدل������ة كرونولوجية،  ج������دران املناجم مل تقدم ا
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فقد جرت حماولت لال�ش������تناد 

أبو الهول«  أ�ش������لوب نحت »ا اإىل ا

ال�ش������غري. ولك������ن مل يك������ن هذا 

خري كال�ش������يكياً كثرياً واأعاد  الأ

عدد من الخت�شا�شيني بالفن 

الدولة  اإىل  تاريخ������ه  امل�������رصي 

الو�ش������طى ت������ارة واإىل الدول������ة 

احلديثة تارة اأخرى. 

مع ذلك، من امل�شكوك فيه، 

يف ذلك الزمن، القريب اإىل حد 

رجح من فرتة اخرتاع  ما على الأ

يكون  اأن  بجدي������ة،  الأ املنظومة 

عمال مناجم يعملون يف خدمة 

كان  تعلموه������ا.  ق������د  الفرعون 

ميكن اأن يوجد بني ال�ش������اميني 

املوجودين يف »�رصابيت اخلادم« 

أك������رث اأهمية تدير  �شخ�ش������يات من م�ش������توى ا

ْكٌر ل� »اأمري من  �ش������وؤون العمال. يوؤكد ذل������ك ذمِ

رتونو retenou« يف اأحد النقو�س امل�رصية، 

وكلمة »رتونو« كانت ت�شري اإىل »امل�رصق«. يبدو 

رجح اأن هذه النقو�������س، قليلَة العدد  م������ن الأ

أر�ش������لها اأحد  ج������داً، تدل عل������ى مرور حملة ا

مراء ال�ش������اميني للح�ش������ول على الفريوز،  الأ

لفرتة مل يك������ن امل�رصيون ي������رتددون فيها اإىل 

�ش������يناء كثرياً. يف هذه احلال، ميكن اأن نعيد 

تاري������خ هذه النقو�س اإىل »الفرتة املتو�ش������طة« 

الثانية من تاريخ م�رص، اأي، مع هام�س �شك 

وا�شع، اإىل نحو 1600 ق.م. 

ق�رَ  قرب الأ

يج������ب طبع������اً اأن ل نف�رص ه������ذا التاريخ 

أنه تاري������خ اخ������رتاع الكتاب������ة. موقع  عل������ى ا

»�رصابي������ت اخلادم« اأكرث ق�ش������وة ووعورة من 

اأن يكون مالئماً ملثل هذا الخرتاع. اأف�ش������ى 

ا�شتعمال تعبري »الكتابة ال�شينائية البدئية«، 

هذه الت�ش������مية غري الدقيقة كثرياً، اإىل نتائج 

مت�رصعة..
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ما اكت�ش������ف بعد ذل������ك، يف بدايات هذا 

م������ور، عندما  القرن، �ش������اهم يف اإي�ش������اح الأ

عرث باحثون اأمريكيون على نق�ش������ني اآخرين، 

من النمط نف�ش������ه دون اأدنى ريب، يف م�رص، 

بوادي احلول، على م�شافة 80كم تقريباً من 

ق�رص. اأعلن عن الكت�شاف بطريقة مثرية  الأ

خبارية اليومية. قالوا اإنها  يف ال�ش������حف الإ

بجدية بقرنني. تطلّب تاأكيدهم  اأقدم من الأ

ثبات، مل يكن هناك من�شور علمي، ول اأحد  الإ

يعرف اإىل ماذا ا�ش������تندوا كي يوؤرخوا نقو�شاً 

على جدار �ش������خري يف واد كان مكان عبور 

طوال تاريخ م�رص وي�ش������م ت�ش������جيالت كثرية 

من الع�ش������ور كلها. ل ميكن اأن ننكر مع ذلك 

أنها  اأن نقو�������س وادي احلول تُظهر بو�ش������وح ا

لي�شت كتابة لها عالقة ب�شيناء. 

تاأخذنا ه������ذه النقو�س لي�������س بعيداً عن 

بجدية  الني������ل، ومن املوؤكد اأن هذه الكتابة الأ

قرب اإىل احلروف الهريوغليفية  وىل هي الأ الأ

امل�رصية من حيث الكتابة بال�ش������ور. ذلك اأن 

مبتكرها /مبتكريها اأخذ/ اأخذوا من خمزون 

رموز منقو�ش������ة ولي�س من من������وذج رافديني 

أو ا�شتلهموا من حروف هريوغليفية  م�شماري، ا

حثية اأو من كتابات كريتية. ف�شاًل عن ذلك، 

بجدية  وكما الكتاب������ة امل�رصية، ل ت������دّون الأ

ال�ش������امية �شوى احلروف ال�شوامت. من هنا 

دة غالباً، اأن �ش������اميني ثنائيي  الفك������رة، املوؤكَّ

اللغة ويعرفون الكتابة امل�رصية جيداً هم من 

بجدية.  ابتكر الكتابة الأ

أين������ا اأن منطق هذه املنظومة  مع ذلك، را

 خال�س. كانت الكتابة امل�رصية تتمتع 
ٌّ
�شامي

�شارات  منذ وقت م�شى بر�شيد كامل من الإ

اأحادي������ة احل������روف ال�ش������وامت. كانت هذه 

خرية، يف الوقت نف�ش������ه الذي ا�شتخدمت  الأ

جنبية، م�ش������تخَدمًة  �ش������ماء الأ فيه لن�ش������خ الأ

الت لفظي������ة لكلمات  ب�ش������كل خا�������س كمكمِّ

كاملة، بهدف تاأمني ح�ش������ن القراءة. نظرياً، 

كان م������ن املمكن عزلها لتكوين كتابة اأبجدية 

حم�ش������ة، وهو ما مل يفعله امل�رصيون قط. اإل 

اأن هذه العالمات لي�ش������ت هي التي ا�شتاأنفها 

أو لي�س بالقيمة  بجدية ال�ش������امية، ا مبتكرو الأ

نف�ش������ها على كل حال. وهك������ذا، فاإن الكتابة 

فعى ذات القرن، م�ش������اراً  امل�رصية متي������ز الأ

اإليها بالعالم������ة F، والكوبرا، امل�ش������ار اإليها 

بجدية ال�ش������امية، عرث  باحل������رف ج. ويف الأ

على اأفعى واحدة مر�شومة على �شكل حرف 

النون. والنون امل�رصية م�شار اإليها على �شكل 

خيط مائي ب�ش������يط، هذا ال�شكل الذي عرث 

بجدية ال�ش������امية كتدوين حلرف  عليه يف الأ

ول من »ماء«. اإذا كان ر�شم  امليم، احلرف الأ

العالمات ي�شبه ر�شم احلروف الهريوغليفية 

امل�رصي������ة، ف������اإن املنظومة نف�ش������ها خا�ش������ة 

بال�شامية. 
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ل نلم�������س اإذاً عملي������ة الخرتاع نف�ش������ه، 

وتاريخ������ه، ومكان������ه. م������ن املحتم������ل اأن ل 

وىل قد ظهرت  تكون النقو�س ال�ش������ينائية الأ

بع������د وقت طويل م������ن تاألي������ف املنظومة: ل 

�ش������ارات مزي������د م������ن التطور،  يظه������ر يف الإ

والتخطيط قيا�ش������اً اإىل الكتابة الت�ش������ويرية 

أم������ا من حي������ث املكان،  pictogramme. ا
م������ر يخ�س بال�������رصورة موقعاً كانت  فاإن الأ

الكتابات الهريوغليفية فيه مرئية بو�ش������وح. 

أي�ش������اً �شاطئ  ميكن اأن يعني ذلك م�رص، بل ا

أو »بيبلو�س« )»جبيل«( التي كانت  »امل�رصق«، ا

لفية  لها عالقات وثيقة مب�رص منذ بداية الأ

ن جمهولً  الثالثة. لكن ذلك كله يبقى حتى الآ

من دون �شك. 

بقايا رافدينية 

لفبائي������ة  الأ للكتاب������ة  ح������دث  الأ ث������ار  الآ

لفية الثانية نادرة ومبعرثة.  الت�شويرية من الأ

عرث عل������ى بع�س املنقو�ش������ات الكتابية، التي 

تت�شمن كلٌّ منها عدداً �شغرياً من احلروف، 

آثارية مكنة  يف فل�ش������طني �شمن �ش������ياقات ا

آنية خزفية ميكن اأن نن�شبها  التاأريخ اأو على ا

و�ش������ط اأو احلديث.  اإىل ع�������رص الربون������ز الأ

ف�ش������اًل عن ذلك، هذه املنقو�شات الكتابية، 

الق�ش������رية بدرجة يتعذر معها فك رموزها، 

قليل������ة العدد ج������داً ول تتيح هام�ش������اً كافياً 

بجدية قبل القرن الثاين ع�رص  لر�شم تطور الأ

ن حوامل الكتابة  قبل املي������الد. هل ذل������ك لأ

امل�شتخدمة كانت م�ش������نوعة من مواد قابلة 

للتلف )الربدي، اجللد(؟. على كل حال، مل يكن 

بجدية من دون �شك �شوى ا�شتعمال حملي،  لالأ

مثل اللغة. يف القرن الرابع ع�رص قبل امليالد، 

كان ملوك »امل�رصق« يكتبون للفرعون باللغات 

كادية، التي  امل�شمارية الرافدينية وباللغة الأ

كان ا�ش������تعمالها عاملياً. جرى تكييٌف للكتابة 

بجدية مع اللغات امل�ش������مارية يف �ش������مال  الأ

ال�شاطئ ال�ش������وري خالل الفرتة نف�شها: من 

اأجل ت�شجيل لغتهم املحلية، كان كتبة اأوغاريت 

ي�شتعملون اأبجدية من 30 عالمة تت�شكل من 

ألواح �شل�شالية عرث  م�ش������امري خمططة على ا

على مئات منها. رمبا كان ا�شترياد الربدي يف 

هذه املنطقة الواقعة حتت الهيمنة ال�شيا�شية 

أو �ش������عباً. ومن الوا�شح  احلثية مكلفاً جداً ا

اأن الثقافة الرافدينية كانت �ش������ائدة. اإل اأن 

بجدية  هذه املحاولة كانت عابرة واختفت الأ

امل�شمارية مع مدينة اأوغاريت خالل غزوات 

»�شعوب البحر« نحو 1180ق.م. 

بجدية الت�شويرية  من جانبها، تطورت الأ

أ�شكالها اأكرث تخطيطاً. لكن ال�شكل  واأ�شبحت ا

�شا�شي للحرف ا�شتمر غالباً. �شهدت ذروة  الأ

لفية  تطورها يف بلدان »امل�رصق« عند بداية الأ

وىل قب������ل املي������الد. ومنذ الق������رن العا�رص  الأ

– التا�ش������ع، انت�رصت يف املدن الفينيقية، التي 
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�شت�ش������درها اإىل متاجرها يف حو�س البحر 

املتو�شط، مبا يف ذلك فل�شطني وما وراء نهر 

ردن والدول الكنعانية ال�شورية. بعد ذلك  الأ

غريق وكيفوها،  بوقت ق�ش������ري، اقتب�ش������ها الإ

م�ش������تخدمني عالمات غري مفيدة للمنظومة 

������واتية phonologique اليونانية من  ال�شمِ

 .voyelles اأجل تدوين حروفهم ال�شوائت

طرحت م�ش������األة احلروف ال�شوائت هذه 

و�ش������ط  أي�ش������اً على كتبة ال�رصق الأ نف�ش������ها ا

الغربي ال�ش������امي �شيئاً ف�شيئاً. من املوؤكد كما 

أينا اأن احلروف ال�شوامت هي التي حتمل  را

معنى ب�ش������كل رئي�ش������ي يف اللغات ال�ش������امية 

وتت�ش������كل الغالبي������ة العظمى م������ن الكلمات 

من خالل جذر ثالثي احلروف ال�ش������وامت 

�شا�شي. لكن تدوين احلروف  يعطي املعنى الأ

ال�ش������وامت وحدها هو م�ش������در التبا�شات: 

وهكذا، ل يتيح التمييز، غالباً، فيما اإذا كان 

أو فعٌل هو باملفرد اأم باجلمع ول مييز  ا�ش������ٌم ا

�ش������كال اللفظية. تبقى الكتابة  بني بع�س الأ

راميون  بجدية اإذاً ناق�شة. وكان الكتبة الآ الأ

يجاد حل، خ�شو�شاً بالن�شبة  اأول من جهد لإ

لتدوين احلروف ال�شوائت الطويلة، املالئم 

جداً يف ال�شامية.

¥µ
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اجلريدة:

ظه������رت اجلري������دة اليومية اأول ما ظهرت يف اأوروبة -ح�ص������ب امل�ص������ادر 

أملانية  التاريخي������ة- قبل القرن ال�ص������ابع ع�������ر، وكان ظهورها يف هولن������دا وا

والبندقّي������ة، ثّم انت�رت يف معظم بلدان العامل، وظهرت يف العامل العربي قبيل 

منت�صف القرن التا�ص������ع ع�ر يف عهد حممد علي با�صا، وعلى وجه التحديد 

خبار  يف عام 1828، با�صم »الوقائع امل�رية«، ناطقًة با�صم احلكومة، تنقل الأ

اأديب وقا�ص وروائي �سوري.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁

ò

ًرا يف جملة اأدُب اأن تكون حمرِّ

فا�سل ال�سباعي

❁
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أ�سهم يف حتريرها  وتت�سّمن �ملقاالت، ومّمن �

يف �لقرن �لتا�س������ع ع�رش رفاع������ة �لطهطاوي 

و�أحمد فار�س �ل�سدياق و�ل�سيخ حممد عبده. 

ث������ّم ما لبثت �أن ظهرت »�جلر�ئد« يف بريوت 

�س������تانة، ومرة �أخرى يف �لقاهرة و�سو�ها  و�الأ

من �ملدن �لعربية و�لعثمانية. 

�سدي م.خري �لدين يف مو�سوعته  ويقول �الأ

أق������دم جريدة يف �لعامل جريدة �س������ينّية  �إّن »�

��س������مها »باكني« �سدرت �سنة 911 ق. م. وال 

تز�ل ت�سدر«، ومل يذكر م�سدره.

ت�س������در  و�جلري������دة مطبوع������ٌة دوري������ة 

خبار  ع������ادًة كّل ي������وم، وتنقل �إىل قر�ئه������ا �الأ

يقافه������م على ما يَِجّد  حد�ث �لطارئة الإ و�الأ

مًة لهم  يف �لعامل من تطّور�ت �سيا�س������ية، مقدِّ

خبار من �جتماعية و�قت�سادية وريا�سية  �الأ

أدبية، ف�س������ًا عن �لتعليق������ات �لتي يكتبها  و�

آر�ءهم فيما يحدث  �س������ون عار�سني � �ملتخ�سّ

يف �لعامل.

و�جلري������دة -كم������ا يف »ل�س������ان �لعرب«- 

�َس������َعَفٌة )غ�س������ٌن( من �َس������َعف �لنخل، طويلٌة 

رطبٌة وياب�سة، وهي من �لنخلة كالق�سيب من 

�ل�سجرة. وكان �لعرب يجّردونها من ُخو�سها 

ويعاجلونها ويّتخذونها للكتابة، مثل كتابتهم 

أّن  ّق )�جللد(. ويف �حلديث �ل�رشيف � يف �ل������رَّ

�لقر�آن ُكتب يف جر�ئد. 

و�ل�س������دياق هو �لذي �أطلق على �لدورّية 

أي�ش������ا  يت ا اليومّية ا�ش������م »اجلريدة«، و�ُش������مِّ

»ال�شحيفة«. 

املجّلـة:

وحلقت باجلريدة املجلّة. 

وامل�شطلح من العربية: املجلّة »ال�شحيفة 

أَ�َش������ّن واحتَنَك(.  ّل: ا فيه������ا احلكمة« )َجّل يَجمِ

حكام ال�رصعية  وقد �شّمى العثمانيون كتاَب الأ

»اأح������كام املجلّة«، هذه التي ظ������ّل العمل بها 

جارًيا يف �شورية حتى �شدور القانون املدين 

عام 1949 يف عهد ح�شني الزعيم.

أبي�س  أ�شبوعيًة )كمجلة »ا وت�شدر املجلة ا

أو  أو �ش������هرية )جملة »املعرفة«(، ا أ�ش������ود«(، ا وا

أ�شهر )»الرتاث العربي«(،  ف�شلية، كّل ثالثة ا

أ�شهر )»املجلة العربية  وقد ت�شدر كّل �ش������تة ا

للثقافة«، عن املنظمة العربية للرتبية والثقافة 

أو كّل �شنة )»جملة  أليك�شو، تون�س(، ا والعلوم-ا

تاريخ العل������وم العربية«، ع������ن معهد الرتاث 

العلمي العربي بجامعة حلب، وهي »ن�ش������ف 

أو  �ش������نوية« ولكنها يف الواقع ت�شدر كّل �شنة ا

كلم������ا توّفر لها من املادة ما ي�ش������ّكل عدًدا(، 

وقد راأيت جملًة حتّولت من »ن�ش������ف �شنوية« 

أ�شهر )»جملة احتاد  أربعة ا اإىل اأن ت�ش������در كّل ا

اجلامعات العربية للرتبية وعلم النف�س«، عن 

كلية الرتبية بجامعة دم�شق(. 

وتن�������رص املجل������ة املق������الت والدرا�ش������ات 

وق������د  املو�ش������وعات،  �ش������تى  والبح������وث يف 
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أو اأدب  �������س يف عل������م ا تتخ�شّ

أو ف������ّن من هذه كلّها، ويغلب  ا

حوال  اأن تك������ون يف ه������ذه الأ

ف�شلية )»احلياة الت�شكيلية«، 

وتتمّيز  العاملي������ة«(.  داب  »الآ

ن�ش������و�س املج������الت باجلهد 

�ش������كلها قد  تق������ان، ويف  والإ

عادي  كت������اب  حجم  تّتخ������ذ 

أو  ا »الباحث������ون«(  )كمجل������ة 

اأن تك������ون كبرية ال�ش������فحات 

)»جري������دة الفنون«، الكويت، 

فهي جملة �شهرية واإن ت�شّمت 

جريدة(، وقد تكون يف حجم 

و�شط بينهما )جملة »املوقف 

دبي«(. الأ

تلين مفا�سل اللغة:

أنهما  وقد كان من �شاأن اجلريدة واملجلة ا

دبية احلديثة،  عملتا على تن�شيط الفنون الأ

وخا�ش������ة الرواية والق�ش������ة واملقالة، وكانت 

عاماًل »يف تليني مفا�شل اللغة العربية لتوؤّدي 

أي�رص �ش������بيل«، كما  املعاين احل�ش������ارية على ا

دبي«،  يقول جبور عبدالن������ور يف »املعجم الأ

أّن اللغة تنحدر فيهما اأحياًنا حتى ليُقال  اإّل ا

»لغة جرائد«!

الق������رن  منت�ش������ف  �ش������ورية،  يف  وكان 

الع�رصين، كثريٌ من اجلرائد، ومل يكن فيها من 

املجالت الثقافية اإّل دوريٌة ثقافية ت�ش������در 

أ�شبوعيًة بدم�ش������ق على هيئة جريدة ا�شمها  ا

»الّنّقاد« )1950-1963(، يجد فيها الُكّتاب 

واحتهم وميار�ش������ون �شجالتهم، اإّل َمن اجّته 

اإىل ما وراء احلدود -واإين واحٌد من هوؤلء- 

يف لبنان وم�رص، حي������ث كان هناك كثريٌ من 

املجالت. واأما اليوم فاإّن �ش������ورية تُ�ش������اهي 

مبجالتها ما ي�شدر يف لبنان وم�رص واخلليج 

واملغرب العربي. واأما اجلرائد، فاإنها ثالث 

بالعا�شمة اليوم، اأ�شاف اإليها القطاُع اخلا�س 

رابعًة تتمّتع بالرواج. 
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ر«: �سفات يتحّلى بها »املحرِّ

ويف الدور املتنامي للدوريات ال�شحفية، 

نحّب اأن نقف عند م�شاألٍة نراها على درجة من 

همية، وهي الدور الذي يوؤّديه »امل�شوؤولون«  الأ

الثقافيون فيها، من رئي�������س حترير، ومدير 

أي�ش������ا: اأمني حترير  حترير )الذي ي�ش������ّمى ا

أو �ش������كرترًيا(، اإىل رئي�س الق�شم الثقايف يف  ا

اجلريدة، وحمّررين، نختزل ت�شميتهم جميًعا 

ر«، ول نعني بطبيعة احلال  مب�شطلح »املحرِّ

ذلك الذي يتعاطى العمل يف الدورية ب�شفة 

ًرا يف »جملة«  حم������ّرر عادي. وقد قلنا: حم������رِّ

ونحن نق�شد املجلة واجلريدة كلتيهما. 

أّن على املحّرر اأن ي�ش������تجمع يف  ون������رى ا

أولها  دارية �ش������فاٍت، ا دبية والإ �شخ�ش������يته الأ

دبي������ة، وبعد  الثقاف������ة مقرون������ًة بالذائقة الأ

أو قبل������ه، اأن يكون نزيًه������ا يف تقوميه  ذل������ك، ا

الن�شو�س، ومتمتًِّعا باحل�شافة، واحل�شيف 

-يف املعجم������ات- َمن ا�ش������تحَكم عقلُه وجاد 

أي������ن ناأتي مب������ن يتحلّى بهذه  أيُ������ه... ومن ا را

ال�شفات كلها؟ 

الذائقة، ترفدها النزاهة:

دبية عن������د املحّرر هي التي  والذائقة الأ

دبية الواردة اإليه 
له للحكم على املادة الأ توؤهِّ

ر، فال يتجاوز اجليَد  من م�شتكتٍَب اأو من ُمَبادمِ

ًما  �ش������اهًيا عّما فيه من جهد واإب������داع، مقدِّ

قلَّ جودًة، ف������اإن فعل ذلك عن عمد  عليه الأ

فق������د خانته النزاهة اأو هو خانها، ّما يعود 

بتْه قيِّما. بال�رصر على الدورية التي ن�شَّ

وينبغ������ي اأن يك������ون املح������ّرر �رصيًحا يف 

قالم التي ل يرى نتاجها جديًرا  مواجهته الأ

بالن�رص، فال يتحّرج ول يُغمغم، وميكنه التعلُّل 

باأّن الن�ّس -مثاًل- موّفق فيما رمى اإليه، »اإّل 

أ�ش������تاذ، ل يتنا�شب مع  أّن ن�رصه يف جملتنا، يا ا ا

مور!«. كذا وكذا... من الأ

ويف ه������ذا املج������ال عرفت حم������ّرًرا )هو 

حرى رئي�س حترير جملة( عمليًّا وحركيًّا،  بالأ

دبية مل يتلّكاأ يف النظر  اإذا قّدمَت اإليه املادة الأ

فيها، ورمبا قراأها على الفور واأعلمك، وقد 

أي������ت املجلة على عه������ده ت������زداد ازدهاًرا،  را

وتنتظم �شدوًرا حتى اإنها تنزل اإىل املكتبات 

قبيل موعدها. وظّل �ش������انئوه يَاأخذون عليه 

ما لي�س فيه!

و يَُغيِّبه������ا، اأن 
أ وّم������ا يَعي������ب النزاه������َة، ا

يعم������د املح������ّرر اإىل تقدمي ن�������سٍّ يكون غري 

أّن �شاحبه من »اأ�شحابه«،  جدير، وال�ش������بب ا

وتك������ون البلّي������ة اأعظ������م اإذا كان يف الن�������سّ 

ٌم على اأحدهم ّما يَ�ش������في غلياًل عنده،  تهجُّ

�ش������اءة م�شاعفًة:  ًيا، فتكون الإ فين�رصه ت�ش������فِّ

للدورية التي يعمل فيها ول�ش������خ�س الكاتب 

امل�شتهَدف. 
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هـــم  بع�سَ الُكّتـــاَب  »ُيغـــري  حمـــّرٍر  ورّب 

ببع�ص!«: 

ويف �شبيل الرتويج للمجلة، قد يلجاأ املحّرر 

اإىل ا�شتكتاب اأقالم، مف�شًحا لها املجال للنيل 

أدبية واإثارة »معارك« وت�ش������جيل  من قامات ا

»�شجالت« ك�ش������ًبا لالنت�شار. قبل اأربعني من 

عوام ا�ش������تمعُت اإىل كاتب������ة كبرية تتحّدث  الأ

فتقول اإنها تعرف من اأمر حمّرر كان »يُغري 

ج!  الُكّتاب بع�َشهم ببع�س«، فرُيَوِّج ويتفرَّ

هذا ويدخل يف ب������اب التحيُّز اأن يُ�رصف 

املح������ّرر يف تقريظ كتاب �ش������در، وي�ش������تنفر 

قالم مدًحا ورفعا. اأرى ذلك يَجرح  لذلك الأ

������دقّية« املجلة، اإّل اأن يكون الكتاب يَُعّد  »�شمِ

»وثبًة« يف دنيا التاأليف. 

أّن كاتًبا داأب على الكتابة  أّما اإذا اتفق ا وا

يٍّ 
يف دورّي������ة، مبوجب عقد ا�ش������تكتاٍب خطِّ

أو �شفوّي، فلي�س م�شتح�ش������ًنا اأن ينقطع عن  ا

أَكان انقطاعه  الكتاب������ة فيها م������رًة واح������دة، ا

أم بفعل املح������ّرر. اإّن ذلك  من تلقاء نف�ش������ه ا

أّن  يُثري خواطر الق������ّراء، الذين يذهبون اإىل ا

النقط������اع »قطيعة« بني الكات������ب والدورية، 

أّيهما )اأن يبدو الكاتب  ولي�س هذا يف �شالح ا

أّن  أن������ه »موق������وٌف عن العم������ل«، اأو يظهر ا وكا

أُ�ش������ري اإىل  « الطبع!(، اإّل اإذا ا
ُّ
املحّرر »مزاجي

أو  ال�ش������بب الداعي لالنقطاع، ل�شفرمِ الكاتب ا

انتهاء مدة ال�شتكتاب، اأو غري ذلك.

تقطيع اأو�سال:

أ�������س يف اأن يعمد املحّرر،  أنه ل با ون������رى ا

يف اجلرائد اليومية الت������ي يحكمها َحيٌِّز يف 

ال�ش������فحة املعنّي������ة، اإىل اأن يحذف جزًءا من 

أو تلك، اإحكاًما لل�ش������فحة، على  هذه املقالة ا

أَّل يُ�ش������يِّع معنى واأن ي�شل ما انقطع بني ما  ا

هو قبل وبعد.

ورمب������ا كان يف املحّرر مكٌر يبلغ به -عند 

ال�شطرار اإىل ن�رص ما ل يريد- اأن يعمد اإىل 

تقطيع اأو�ش������ال املقال������ة، كاأن يُبعرث اأوراقها، 

خري وهكذا...  أولُها يف الأ فتظهر يف الدورية ا

وعن������د تلّقيه الحتجاج يحت������ّج باأّن هذا كان 

به؟ ذلك ما  »خطاأ غري مق�ش������ود!«، ومن يُكذِّ

وق������ع يل يف ردٍّ كتبتُ������ه يف حّق ناق������ٍد كان له 

ا  �شًّ يف املجلة اأ�ش������حاب. اإّن يف هذا الفعل غمِ

يُداين الن�شَب والحتيال. 

وقد »يلعب« املح������ّرر يف جزء من املقالة 

أراده الكاتب. وقع يل اأين  ق�شد َحْرفمِ معًنى ا

ا�ش������تجبت ل�ش������وؤاٍل وّجهه حمّرٌر اإىل عدد من 

ًعا  الكّتاب: »هل اأن�شفك النقد؟«. وكان متوقَّ

أيديهم �ش������وف  أّن اعتداد الكّتاب مبا تخّطه ا ا

يجعلهم يرفعون اأ�شواتهم بال�شكوى من النقد 

ومن النّق������اد جميًعا. من ناحيتي َخَف�ش������ت 

أكتم������ه، ولكن������ي اأ�ش������فت  ال�ش������وت دون اأن ا

ع������الم الذي يرتاءى له  �ش������كوى اأخرى من الإ

اأن »يَُعتِّم« اأحياًنا، وجعلت العنوان: »النقد.. 
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أي�ش������ا!«، فجاء املح������ّرر -ظنًّا منه  عالم ا والإ

أنه يُخفِّف الوطاأة عن املوؤ�ش�ش������ة التي ينتمي  ا

اإليها- فح������ذف النقطتني)..(، وحذف كلمة 

ب)!(، فجاء  »اأي�شا« وما تبعها من اإ�شارة تعجُّ

يح������اء الذي ُرْمتُه وحلّّت  ًدا الإ العنوان مفتقمِمِ

عالم«. ومل اأحاول - حمله ركاكة: »النقد والإ

أ�شاأل �شديقي املحّرر ما فعل،  علم اهلل- اأن ا

فاجلواب اأعرفه!

بعد �سنة انتظار!

 معروف 
ّ
وراأيت مرًة حمّرًرا مَيَنُّ على روائي

أنه اأجاز ن�رص مقابلٍة له، م�شتوفاٍة، يف املجلة  ا

أ�شها )ذلك يف العام 1971م(!  التي يرا

ها  أَُعدُّ  هذا املح������ّرر حجز ق�ش������ًة يل -ا

د  م������ن عيون ما كتبت- م������دّة كان خاللها يَعمِ

ومُياطل ويُ�َشوِّف �ش������هًرا بعد �شهر... اإىل اأن 

فاج������اأين، بعد عام كامل، بقوله اإّن الق�ش������ة 

غرب هو  »طويلة« -واإنه������ا لكذلك- ولكّن الأ

تذرُّعه باأّن اجلديد يف اإبداع الق�ش������ة اليوم 

اأن تكون يف حدود �شفحة، اأو ن�شف �شفحة، 

أو ربع!  ا

فبعثت بق�ش������تي اإىل جملة وراء احلدود، 

فبادرت اإىل ن�رصها م�شحوبًة بثالث لوحات 

فق  ُر�شمت لها. عنوان الق�شة »العينان يف الأ

ال�رصقي«، �شّمها فيما بعد كتابي »حزن حتى 

املوت«، ال������ذي تُرجمت طبعت������ه الرابعة اإىل 

الفرن�شية و�شدر يف باري�س خريف 2002م. 

وبعد... هل اأقول اإّن َمن ي�ش������غل وظيفة 

ر«، باملفهوم الذي اأ�رصُت اإليه اأعاله، يف  »حمرِّ

أقّل وقوًعا يف املحاذير  القط������اع اخلا�س هو ا

منه يف القطاع العام؟

اأعّزائي! لي�س يَ�شريين الظنُّ باأين كتبت 

جلو عالقًة  د، وال�شحيح: لأ ندِّ هذه املقالة لأُ

يام. أ الأ يف دنيا املثقفني قد عالها �شدا

¥µ
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حني يذكر ا�س������م: خري الدين الزركلي، فاإن اأول ما يتبادر اإىل الذهن كتابه 

عالم( الذي خلّد ا�سم م�ؤلفاته من جهة، و�سار، يف حياتنا الفكرية  الكبري )الأ

املعا�������رة، عن�اناً على ط������راز من التاأليف يف كتب الرتاج������م من جهة ثانية، 

ويبقى نهجاً مقرتناً با�سمه، م�سجاًل له.

أي�س������اً: من كتابه التاريخ ونظم  أَُخر برع فيها ا  عل������ى اأن للزركلي جمالت ا

اأديب وناقد واأ�ستاذ جامعي �سوري.

العمل الفني: الفنان وليد احل�سيني.

❁

ò

ال�سخرية وروح الدعابة

عند خيـر الديـن الزركلي

د. حممد ر�ضوان الداية

❁
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أّول ما َعرف النا�ُس خري الدين  ال�ش������عر، واإّن ا

أبدع  الزركل������ي كان م������ن جهة ال�ش������عر، فقد ا

يف ذلك، واأ�ش������اف اإىل �ش������عره مزّيًة عظيمة 

بت�ش������خريه للحركة العربية، والثورة ال�شورية 

�شد اال�شتعمار الفرن�شي؛ ولق�شية فل�شطني 

م�شاركاً �شعراءها، و�شائر املخل�شني لها.

وبح�ش������ب ما يف الديوان، ف������اإن الزركلي 

ع ق�ش������ائده يف دم�شق، وبريوت، والقد�س،  وّقّ

ونابل�س، وعّمان، ومك������ة املكرمة، والطائف، 

والرب������اط،  وطنج������ة،  وفا�������س،  وبعلب������ك، 

أثينا، وباري�س. وا�شتانبول، وا

أّول مرة �شنة 1925  وطبع ديوان الزركلي ا

يف ع������ّز انطالق الثورة ال�ش������ورية الكربى، ثّم 

اأ�ش������اف الزركلي اإىل ما يف ديوانه القدمي ما 

نظمه بعد ذل������ك وهّياأه للطبع، واأجرى عليه 

التعديالت )من حذف وتلطيف كما قال يف 

مقدمة الديوان( ولكنه ُطِبع بعد وفاته، �شنة 

)1(
1400 ه� - 1980م.

والزركلي كما ترجم لنف�شه يف )هذه هي 

 هو: خري الدين بن حممود بن علي 
)2(
�شريتي(

ب������ن فار�س الزركلي )بك�رس الزاي امل�ش������ددة، 

بوين  والراء(. ولد �ش������نة 1310ه� 1893م، الأ

من دم�ش������ق من اأ�ش������ل كردي، وكانت لوالده 

جتارةٌ يف بريوت؛ فكانت ولدته فيها.

در�������س يف دم�ش������ق، وتخّرج يف املدر�ش������ة 

الها�ش������مية، واأ�ش������در – على �شغره – جملة 

 لنكهتها العربية. وانتقل اإىل بريوت 
ّ
�شمعي الأ

فاأمت درا�ش������ته يف الكلية العلمانية )الالييك( 

وىل. واأ�شدر  وعاد اإىل دم�شق قبل احلرب الأ

أُقفلت،  �ش������نة 1918 جملة ل�شان العرب التي ا

و�ش������ارك يف جملة اأخ������رى. وكان عل������ى نّية 

طباعة ديوانه: )عبث ال�شباب( لكنه احرتق، 

)3(
و�شاع. ومل ياأ�شف الزركلي ل�شياعه.

وغادر الزركلي دم�ش������ق �ش������بيحة اليوم 

التايل ملوقعة مي�شلون، اإىل فل�شطني، فم�رص، 

فاحلجاز )�شنة 1920(. و�شدر حكم فرن�شي 

غيابي باإعدامه و�شودرت متلكاته.

وجتّن�س باجلن�ش������ية العربية يف احلجاز، 

و�ش������ّمي مفت�ش������اً عاماً للمع������ارف يف عّمان، 

فرئي�شاً لديوان احلكومة 1921 – 1923.

وق������رر الفرن�ش������يون وق������ف تنفيذ حكم 

ع������دام، فزار دم�ش������ق 1923 وق�ش������د اإىل  الإ

أن�ش������اأ مطبعًة بع������د اأن انتقل باأ�رصته  م�رص، وا

اإىل هناك.

و�ش������نة الثورة ال�ش������ورية الك������ربى 1925 
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أذاع الفرن�ش������يون حكماً ثانياً باإعدامه. وباع  ا

املطبعة 1927 بعد اأن �ش������اءت �شحته ب�شبب 

العمل فيها.

- وملا قامت اململكة العربية ال�ش������عودية 

ُعّد الزركلي يف رعاياها.

- وذهب اإىل القد�س �شنة 1930 واأ�شدر: 

جنليزية  )احلياة( التي عطلتها ال�ش������لطة الإ

يف فل�ش������طني، وجري������دة اأخرى �ش������در منها 

عدد واحد يف )ياف������ا( يف الوقت الذي عني 

م�شت�ش������اراً للوكالة )املفو�شية( ال�شعودية يف 

م�رص. وعاد الزركلي اإىل القاهرة.

- وكان الزركل������ي يف جمل������ة املندوب������ني 

ن�ش������اء اجلامعة العربية،ومّثل  ال�ش������عوديني لإ

اململكة يف ن������دوات وموؤمترات. وراوح العمل 

بني وزارة اخلارجية يف جّدة، وجامعة الدول 

العربية يف القاهرة منذ 1946. و�شار مندوباً 

للجامعة ب�ش������فة وزير مفو�س ومندوب دائم 

�ش������نة 1951. ثم عنّي �شفرياً ومندوباً متازاً 

1957 يف املغرب.

- وقام برحالت ر�ش������مية، و�شخ�شية يف 

مهام دبلوما�شية، وثقافية.

- و�شّم اإىل جممع اللغة العربية بدم�شق 

1930، واإىل جممع القاهرة 1946.

- و�ش������جل رحالت������ه اإىل �ش������نة 1923 يف 

كتاب: ما راأيت وما �شمعت، واأ�شدر )عامان 

عالم  ول منه �ش������نة 1925، والأ يف عّمان( الأ

وىل يف 3 اأج������زاء منذ 1927  يف طبعت������ه الأ

والثاني������ة يف 10 جمل������دات، والثالث������ة يف 8 

جملدات �شخمة؛ وماجدولني وال�شاعر وهي 

ق�شة �شعرية �شغرية.

- اإىل كتب اأخرى اأعدها للن�رص.

❁    ❁    ❁

لقد ت�ش������كلت �شخ�شية الزركلي الثقافية 

يف اجلان������ب العربي من الكت������ب املخطوطة 

الظاهري������ة،  املكتب������ة  به������ا  الت������ي زخ������رت 

 من درا�شات 
ّ
واملطبوعة، ويف اجلانب الغربي

 
ّ
ومطالبات متعددة. وت�ش������ّبع بالروح العربي

�ش������المي، وحّث على ح������ب العروبة )وهو  الإ

�ش������ل كما �ش������بق ملخ�شاً بقلمه(.  الكردي الأ

وقد عل������م التاريخ العربي مّدة يف مدر�ش������ة 

الالييك يف بريوت، وكان الرجل، كما و�شفه 

 »منذ ن�شاأته يعمل 
)4(

الدكتور �ش������امي الدهان

ل������رتاث العرب وتاريخه������م واأجمادهم يف نرث 

و�شعر«. وتعّر�س الزركلي مل�شايقات الّرقباء 

أ�شّد  من اأ�شحاب نزعة الترتيك، واإىل ما هو ا

أيام الحتالل الفرن�شي ل�شورية. ولكّنه واجه  ا
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أدبه )نرثاً  أة، و�ش������ّخر ا تلك املواقف بقّوة وجرا

و�شعراً( لتلك املعركة، واأ�شابه من جّراء ذلك 

عناء وَعنَْت واغرتاب احتمله، واحت�شب ذلك 

يف �شبيل اأمته ووطنه.

❁    ❁    ❁

ذكر الدهان يف درا�شته عن الزركلي بروز 

اجلانب ال�شيا�ش������ي يف �شعره، و�شبْقه زمالءه 

آنذاك يف هذا اجلانب )مثل  �شعراء ال�ش������ام ا

خلي������ل مردم بك، و�ش������فيق ج������ربي، وحممد 

الب������زم، وبدوي اجلب������ل(، قال وه������و يتناول 

�شعره الوطني وال�شيا�ش������ي: »اإن هذا ال�شعر 

الوطني الذي كان ير�ش������له ال�شاعر هو اأقرب 

ن  اإىل ال�شيا�ش������ة من �ش������عر زمالئه، وذلك لأ

الزركلي اختلط بهوؤلء احلكام يف عمان ويف 

 واأقول اإن هذا اجلانب قد ا�شتمر 
)5(

مكة...«

أدائه  يف تنقالت������ه بني العوا�ش������م العربي������ة وا

مهماته ال�شيا�ش������ية والدبلوما�شية، ومتابعاته 

ر�س العربية قبل  حداث على امت������داد الأ الأ

أي�شاً. ظهور دولة العدو، وبعد ذلك ا

حداث، واملوقف القدمي  هذا الوع������ي لالأ

يف ترجمة انفعاله به������ا وحميته للدفاع عن 

العرب وق�ش������اياهم ا�شتمر هاج�شاً يف نف�س 

ال�ش������اعر وقلبه، واإن خَفَت �ش������وت ال�شاعر، 

عالم،  ������عره منذ ان�شغل بكتاب الأ وقل نتاُج �شمِ

دارية والدبلوما�شية،  عمال الإ وانغم�س يف الأ

�شفار. والجتماعات املطولة والأ

حني خّل�س د.الدهان تقوميه خل�شائ�س 

ياغة  الزركلي يف �شعره نّوه ب� »براعته يف ال�شّ

العربية، وحتليقه يف مو�شيقا اللفظ، و�شحة 

.
)6(

التعبري، ور�شاقة الت�شوير، وخّفة الظل«

وعبارة »خفة الظ������ل« يف تقومي الدهان 

 )7(
للزركل������ي تنقلني اإىل عبارة ل�ش������ديق اآخر

�شتاذ زكريا زعيرت، يف و�شف  للزركلي هو الأ

�شديقه ال�ش������اعر، قال: »وخري الدين: كظيم 

غيظ، ورحيب �ش������در، لطيف �ش������فيف، اإل 

اإذا ُم�ش������ت كرامته فما الرع������د الهّدار، وما 

العا�شف املّوار«.

أق������ول: اإن خفة الظل الت������ي ذكرها  ث������م ا

و�ش������اف املجتمعة املتالحقة  د.الدهان، والأ

من كظم الغيظ، ورحابة ال�ش������در، واللطف، 

وال�ش������فافية حني التقت يف وجدان ال�شاعر 

م������ع ظواه������ر ل ياأن�������س بها ال�ش������اعر اأو هو 

خط������اء الفادحة  أو يعّدها من الأ ينكره������ا، ا

)على ال�شعيدين ال�شخ�شي والوطني( حدا 

أو الغ�شب، اأو  به اإىل اأن يفرغ �ش������حنة الغيظ ا

ال�شتهجان، وما �شابه ذلك باأ�شاليب متعددة 
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جتّنباً للعبارة اجلارحة املواجهة 

ل�ش������احبها؛ ن�ش������تثني من ذلك 

مواجهته لال�ش������تعمار الفرن�شي 

ال�ش������هيوين وما ماثله  والتاآمر 

يف الوط������ن العرب������ي، فقد كان 

�رصيحاً مبا�رصاً �شديداً.

�شاليب يلتقي فيها  وهذه الأ

ال�ش������خرية، والّتهكم، والدعابة 

بح�شب الق�شايا التي يعاجلها، 

أنواع الكالم  وما يالئمها م������ن ا

والتعبري والت�شوير.

❁    ❁    ❁

ومل اأجد يف من تَْرَجم حلياة 

أو كتب عن �ش������عره  الزركل������ي، ا

َف عند  أو درا�ش������ة َمْن توّقّ بحثاً ا

هذه العنا�رص: ال�شخرية، والّتهكم، والدعابة 

)التي جتيء اأحياناً دعابًة قويًة(.

ومل اأجد من التفت اإليها التفاتاً قا�ش������داً 

يف ت�ش������وير �شخ�ش������يته، وتلّم�������س جوانبها 

املختلفة.

وميك������ن اأن جنع������ل ه������ذه العنا�������رص يف 

م�شتويني:

اأحدهما: الدعابة، واإ�شاعة روح النكتة، 

واللقطة البارعة، وهي عادًة ما تكون ق�شريًة 

�رصيعة؛

والثاين: م�شتوى ال�شخرية والتهكم؛ وهذا 

 عام.
ّ
ي�شدر عن موقف �شيا�شي اأو حياتي

أ�ش������ار الزركل������ي م������ّرًة اإىل عن�رص  وق������د ا

ال�شخرية يف �شعره يف قطعة عنوانها: »ُرتب 

ألقاب«، قدم له������ا بقوله: تناف�س النا�س يف  وا

فندي«. ثم ا�شتطرد  لقب البا�شا والبيك والأ

اإىل ال�شعر فقال:
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ـــخـــريـــتـــي   ـــــُم �ـــسُ ـــــُه ـــــْت  قـــــــال َمـــــــــْن فـــــاَت

ـــــــــــــــُدوا مــــــن ُرَتــــــــــِب بــــــالــــــذي قــــــد جَمّ

مــــا الــــــذي نــــدُعــــو بــــه »�ـــســـاحـــبـــنـــا«؟  

قــــلــــُت: »خـــــــرٌي« اإمّنـــــــا ا�ـــســـمـــي لــَقــبــي!

ــــــَي األـــــقـــــابـــــكـــــم  ــــــمــــــِع ــــــسَ ـــــــوا � ـــــــب ـــــــّن َج

اأرب! مــــــــن  لـــــــقـــــــٍب  يف  يل  لـــــيـــــ�ـــــص 

ويبدو اأن بع�س من كانوا حول ال�ش������اعر 

������له لينادى به،  �ش������األوه عن اللقب الذي يف�شّ

لقاب  فاختار ا�شمه: )خري(. اإّنه ي�شخر من الأ

نها بال �شك، ل ت�شيف اإىل حقيقة الرجل  لأ

 كاذباً.
)8(

�شيئاً، وتعطي ال�شخ�شية نْفجاً

❁    ❁    ❁

أف������راد اأو جماعات  توج������ه الزركلي اإىل ا

يف املجتم������ع راأى فيهم �ش������فات مرذولة، ل 

تّتفق وال�ش������لوك ال�شوي ال�ش������ليم، ومن ذلك 

الغدر ال������ذي يناق�س الوف������اء، و�رصب مثاًل 

– من املاألوف امل�شهور – بوفاء الكلب، وغدر 

ن�شان. فقال �س107: الإ

الـــــــــكـــــــــلـــــــــب اأرغـــــــــــــــــــــــــــــُد عــــــيــــــ�ــــــســــــًة 

فـــــــمـــــــن ثــــــــــــــرى واأحـــــــــــــــــــــــبُّ حــــــــــال!

 ... فـــــــا�ـــــــســـــــرتا  املـــــــــــذّلـــــــــــَة  لــــــــــــــــــــَف  اأَ

مــــــــالل ول  �ـــــــــســـــــــعـــــــــوَر  فـــــــــــال  َح 

وتـــــــــــــــــــــــــراه يـــــــــــدفـــــــــــع عـــــــــــــن ذويــــــــــــــ 

ـــــكـــــال والـــــنَّ امُلــــــخــــــا�ــــــســــــِم،  اأذى  ــــــــِه  ـ

ُخــــــــــــ�ــــــــــــصَّ الــــــــــــــوفــــــــــــــاء بــــــــــــه وثــــــــو 

واحــــــتــــــمــــــال ــــــــــــوارئ  ــــــــــــّط ال يف  بـــــــــــًا 

الـــــــــــــــــَورى  مــــــــــن  الـــــــكـــــــثـــــــري  واأرى 

ـــــال حـــــــــرمـــــــــوا بـــــــــه هــــــــــــذي اخلـــــ�ـــــس

وال�شعر ينظر اإىل كتاب �شغري لكاتب قدمي 

يدعى ابن املَْرُزبان �ش������ّماه: »ف�ش������ل الكالب 

. فذلك قول 
)9(

على كث������رٍي من لب�س الثياب«

ال�شاعر: »واأرى الكثري من الورى ُحرموا ... 

« واأهم خ�شال الكلب الوفاء الذي غاب عن 

أولئك املذمومني من ال�شاعر. ا

- وعالج مو�شوع الكذب الذي كان فا�شياً، 

كما يقول ال�ش������اعر، وختم قطعته الق�شرية 

بتهكم قوّي )�������س155( وقرر يف القطعة اأن 

الكذب داءٌ ل ينجو منه اأحد!!..

ورودُه  نــــــــام  الأ اعــــتــــاد  الــــكــــذب  اأرى 

َدْرُء مـــــــــــــــوارِدِه  عـــــن  حلـــــــيٍّ  فـــلـــيـــ�ـــص 

ـــُروؤ  ْامــــ فــمــا  الــنــفـــــو�ــص  يف  داًء  ـــل  تـــاأ�ـــسّ

ــــــْرُء ُب لـــــذي مــــقــــَوٍل  بــــنــــاٍج، ول مـــنـــه 

َبـــــــْرَءُه  اأقـــــــواٌم يـــجـــيـــدون  ويف الـــنـــا�ـــص 

ُء ـــــك الــــــــرَبْ فـــيـــنـــجـــيـــُهـــُم مــــن عـــــــاره ذل

يجد  ل  ــــْنِ  بــــامَل فـــــاَه  اإن  امــــــرٍئ  ورَب 

ـــــْرُء! ـــَدَق امَل مـــن الــنــا�ــص اإل قـــائـــاًل: �ـــسَ
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وهذا غريْب، لكن ال�شاعر يجعله يف النا�س 

كاحلقيقة!

- وياأخ������ذ التهك������م اإىل ق�ش������ية الُقب������ح 

واجلمال، فيقول )�������س146(: زرُت الدكتور 

 يف داره بحيف������ا، وتركُت له 
)10(

�ش������عيد عودة

بطاقًة عليها:

يــــــــــــا طـــــــبـــــــيـــــــبـــــــًا َفــــــــ�ــــــــســــــــلــــــــُه مــــا 

بــــــــــيــــــــــنــــــــــنــــــــــا ُمــــــــــــ�ــــــــــــســــــــــــَتــــــــــــهــــــــــــُر!

تــــــــخــــــــدمــــــــنــــــــا  ّمــــــــــــــــــــــــــــــْن  اإّن 

ــــــــنــــــــدك فــــــــيــــــــهــــــــا نــــــــظــــــــُر ـــــــــ ـــــــــ عـــــــــ

ْنـــــــــــــــــ  لــــــيــــــ�ــــــص يــــــــــــــــدري الــــــــنــــــــا�ــــــــص اأُ

ذكــــــــــــــــُر! اأم  هــــــــــــــــــــذِه  ـــــــــــــــــــــثــــــى   

وه������ي دعابٌة، ولكّن ح�ش������وها �ش������خريٌة 

لذعة!

- وقال يف قطعة اأخرى )�س147(:

ــــــــًة  ــــــــكـــــــــ ــــــــاحـــــــــ ــــــــــــت �ــــــــس متــــــــــــايــــــــــــل

ـــــــــــــْدُتـــــــــــــهـــــــــــــا غــــــــــــانــــــــــــيــــــــــــٌة َر�ـــــــــــــسَ

ــــــــــــهــــــــــــا  َوْجــــــــــــُه يل  ــــــــــــــــــــدا  ب ــــــــــــــــــــا  مّل

�ـــــــســـــــهـــــــْدُتـــــــهـــــــا! اإذ  ـــــــــــُت  ـــــــــــْف اأ�ـــــــــــس

ــــــــهــــــــا  ــــــــُت ـــــــــ ــــــــّوْب ونـــــــــــــــــظـــــــــــــــــرٍة �ــــــــســـــــــ

ــــــــــْدتــــــــــهــــــــــا ــــــــــّع ونـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــرٍة �ــــــــــسَ

ـــــــــــــــو ا�ـــــــــســـــــــتـــــــــعـــــــــــــــــــاد نـــــــــاظـــــــــــــــــــٌر  ل

ــــــــتــــــــعــــــــدتــــــــهــــــــا! نـــــــــــظـــــــــــرتـــــــــــه ا�ــــــــس

أو مقب������ولً من تلك  كان املنظ������ر ح�ش������ناً ا

املنظور اإليها )املر�شودة(. فلما راأى ال�شاعر 

وجهها، وكان قبيحاً اأ�شف على ما كان، ومتنى 

ن�شان ميكن اأن  لو كانت النظرةُ اإذا نظرها الإ

تُ�شرَتد، اإذن ل�ش������رتّد هو نظرته اإليها؛ ل�شّدة 

أثر ذلك فيه!.. والفكرة مبتكرة  قبحها و�شوء ا

مل يُ�شبق ال�شاعر اإليها.

أة كانت تنّقُب وجهها، عبلٌة  - وه������ذه امرا

�شخمة اجل�شم، خم�شوبة الكفني، ومنظرها 

أ�شفرت كان  اخلارجي ح�شن كما يقول، فلما ا

مر خمتلفاً ... )�س63( الأ

ــــــاِب  ــــــقـــــــ ـــــة الــــــّن ـــــدل ـــــس وعـــــــبـــــــلـــــــٍة مـــــ�

ــــــبــــــاِب ل ـــــــــّرد الأ ـــــ ـــــ ــــــــــَدْت تـــ�ـــســـيـــد �ــــسُ ب

ـــــــــكـــــــــّف مــــــــن اخلـــــ�ـــــســـــاب  تـــــ�ـــــســـــري وال

ـــــــــــــــــــــُل كــــالــــعــــّنــــاِب مْنُ كــــــالــــــَور�ــــــصِ والأ

ــــُت دابــــــــــــــي  ـــــهـــــا فــــمــــا جــــعــــل اأبـــــ�ـــــرَُت

الــــُعــــجــــاِب ـــــجـــــِب  الـــــَع ارتــــــقــــــاب  اإل 

ــــاِب  ـــــ ْت عــــــن بــــلــــقــــٍع ويــــبـــــ َ ـــــــــرََ وحـــــــــ�

ــــــــغــــــــراِب ال كــــــ�ــــــســـــــــــــورة  طـــــلـــــعـــــة  يف 

الـــــبـــــاب  وراء  ادخـــــــلـــــــي  لـــــهـــــا  قـــــلـــــت 

اأمــــــــــا قــــــــــــراأت اآيــــــــــة احلـــــــــجـــــــــاِب؟!..

تتن������ازل تدريجياً  ������ور املتالحق������ة  وال�شُّ

م������ن الظاهر امل�ش������تور اإىل القبيح اخلفي... 
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والقطعة كاأنها ق�شة ق�شرية جتري يف اجتاٍه 

 املجرى 
ّ

مع������ني، ول يلبث ال�ش������اعر اأن يغ������ري

مبفاجاأٍة قوية...

- وقف الزركل������ي عند البخل والبخالء، 

وهذه قطعة تذّكر باأ�ش������عار الع�شور ال�شالفة 

يف ر�ش������د ه������ذه الظاه������رة والتهك������م على 

اأ�ش������حابها، وفيها كالم على نا�ٍس من مدينٍة 

بَْدة(، وقال  حذف ا�ش������مها، ورمز له با�شم )رمِ

)�س46(:

ـــــــــــّدٌة  وجـــــــــــــــــــوٌه بــــــــــربــــــــــدة ُمـــــــــــْرَبــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــارٌز لــــــلــــــعــــــيــــــاْن ـــــــــٌح ب بـــــــهـــــــا كـــــــــل

ـــــيـــــفـــــهـــــم نــــــــــــــازًل  ـــــــون �ـــــس ـــــــّم ـــــــس يـــــــ�

يــــ�ــــســــتــــهــــْان ل  ــــــــــوازل  ــــــــــن ال ووقـــــــــــــع 

كــــــــــــــــــــاأن مــــــــــالعــــــــــق طـــــــــــّراِقـــــــــــهـــــــــــْم 

اجلـــــفـــــاْن ل  بـــــاأكـــــبـــــادهـــــم  حــــــــــــراٌب 

بــــــهــــــا مــــــنــــــذٌر  الـــــــــكـــــــــالب   هــــــــريــــــــر 

ـــــدى بـــالـــطـــعـــاْن الـــــ�ـــــس
ّ
حمـــــــــــاوَل بــــــل 

»ربـــــــــــــدٍة«  بـــــنـــــي  قـــــتـــــل  �ــــســــئــــت  اإذا 

ــــَك تـــــــذكـــــــريُه بــــــــاخُلــــــــواْن! ــــُب فــــحــــ�ــــسْ

وهذا تهّكم يخفي هجاًء فهوؤلء وجوههم 

يف نازلً  فيها عبو�س �ش������ديد، وي�شّمون ال�شّ

لكن جميئه اإليهم هو من الّنوازل )الّنكبات(. 

واملالعق يف يد ال�شيوف – لو نالوا عندهم 

قدار  �ش������يافة- لي�ش������ت مالعق تنزل يف الأ

أكبادهم. والقدور، ولكنها كاحلراب يف ا

 واإذا ح������اول اأحد ال�ش������يوف �رصبة ماء 

نها مل تتعود على ال�ش������يوف  نبحته كالبهم )لأ

والزوار، فالقوم بخ������الء(، ويكفي لكي تقتل 

واحداً م������ن هوؤلء املذمومني اأن تذكر اأمامه 

ا�شم: فائدة الطعام!!..

داء  وقد ا�ش������تعار الزركلي �شوراً بدوية لأ

ف عن العرب من  الفكرة، اإّما ا�شتلهاماً ملا ُعرمِ

كالم )نرثّي و�شعرّي( يف اجلود والبخل، واإّما 

ّن املذكورين يف الق�ش������يدة من بيئة ريفّية  لأ

أو بدوية. ا

- ويدخل التهكم يف بع�س �ش������عره حتت 

عنوان )املفارقة(، وهي ل تخرج عن التهّكم 

امل������ّر، ولكنها تبنى على العبارات التي تظهر 

أو الوجهني من امل�شاألة، وتعتمد على  ال�شّدين ا

أو ثالثة،  »املقطوع������ة« التي تك������ون يف بيتني ا

وقد تزيد على ذلك كقوله )�س257(:

قــــل لــلــطــبــيــب وقـــــد راأيــــــــت خـــَبـــَالـــُه 

ْنــــُفــــ�ــــص  طـــــبُّ املـــفـــا�ـــســـل غــــري طـــــّب الأ

ــــتــــزع اأقــــــــــذاءه  ــــــــــداأ بـــــراأ�ـــــســـــك فــــان اب

! ــــــــــصِ � ْروؤ ثـــم الــتــفــت لــــرتى خــبــايــا الأ
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والطبيب يكون هو امل�شكلة اإذا كان يف ما 

ميار�شه يف حاجة اإىل طبيب!

- ويف منظومة )�س119( ق�شة فتاة يف 

أبواها  اأول ال�ش������با، جاء عجوز خلطبتها، وا

يحدثانها يف املو�شوع:

ـــــــريان فـــــــــــتـــــــــــاة الـــــــــــــّد  ـــــــتـــــــ�ـــــــس يـــــــ�ـــــــس

ــــــــــــــقــــــــــــــاْل امل �ــــــــــســــــــــحــــــــــر  يف  لِّ 

ــــعــــى  عـــــــــــن خــــــطــــــيــــــب جـــــــــــــــاء يــــ�ــــس

ومــــــــــــــــــــاْل جـــــــــــــــــــــــــاٍه  ذو  وهــــــــــــــــــــو 

ــــــــــــــون عــــــــــــامــــــــــــًا  ولــــــــــــــــــــــــه �ــــــــــــــســــــــــــــّت

وهـــــــــــــنـــــــــــــا كـــــــــــــــــــــان اجلـــــــــــــــــــــــــــــــداْل!

❁    ❁    ❁

وقد اّتكاأ الزركلي على ال�شخرية والتهكم 

يف ق�ش������ائده الوطنية وال�شيا�شية. والديوان 

�ش������ماء، وكالم  أيدينا خلو من الأ الذي ب������ني ا

ال�شاعر على ق�ش������ايا، وظواهر، وم�شكالت، 

له������ا عالقة بالوطن: عل������ى انفتاحه يف بالد 

قطار  ال�ش������ام خا�ش������ة ويف غريه������ا م������ن الأ

والبلدان.

أبيات من ق�شيدة ذكر فيها  - ومن ذلك ا

ابن العلقمي )الوزير العبا�شي الذي اتفق مع 

هولكو �رّصاً( وابن ُملجم )قاتل �ش������يدنا علي 

ر�ش������ي اهلل عنه(، قال ي�شكو حال الوطن من 

أ�شباه ابن العلقمي وابن ملجم: ا

ـــــــــــــــٍن  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن ملـــــــــــــــوطــــــــــــــــ َم

ــــــــــا ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــمـــــــــــ قــــــــــــــــــــــــــد تــــــــــقــــــــــ�ــــــــــسّ

ـــــــــــــــــــــــــــــٍل  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل اآكــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــا ــــــــــــ فــــــــــــــــــــــــــــــــاغــــــــــــــــــــــــــــــــٌر فـــــــــــمــــــــــــ

اعـــــــــتــــــــــ  الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــدا  يــــــــــــــــــد  يف 

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وارمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى!

أن�شده �ش������نة 1954 ولعله  - ومن �ش������عر ا

يخ�س فل�شطني )�س132(:

هـــــانـــــت عــــلــــى الـــــنـــــا�ـــــص مــــقــــاديــــُرنــــا 

وا�ــــســــتــــ�ــــســــغــــروا مــــــا نــــحــــن نـــ�ـــســـتـــكـــرُب

ـــــٌد  يــــــ يـــــــــــــــوٍم  كــــــــــــّل  يف  تـــــلـــــطـــــمـــــنـــــا 

ونـــــــحـــــــن نــــــحــــــتــــــجُّ ونــــ�ــــســــتــــنــــكـــــــــُر!

- وم������ن ال�ش������خرية املُّرة التي ت�ش������به ما 

يُعرف يف عامل ال�شينما وامل�رصح ب� )الكوميديا 

ال�شوداء( قول الزركلي )�س313(:

حـــــاديــــــ  عــــقــــد اجلـــــمـــــع نــــــــــــدوًة لـــــالأ

ــــّمــــاُر ــــمــــارهــــا الــــ�ــــسُّ ــــس  ــــــــِث وتــــــــــروي اأ�

ــــي كــــمــــا تـــــراهـــــا كــــبــــارًا  مـــــا الــــكــــرا�ــــس

اإمّنـــــــــــا اجلــــالــــ�ــــســــون فـــيـــهـــا �ــــســــغــــاُر!

أي�ش������اً �ش������ورة كاريكاتورية  ويف القطعة ا

�شاحكة م�شحكة!
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- ودون اأن ي�ش������ّمي حت������ّدث ع������ن خل������ع 

اأحدهم من وظيفته اأو مقامه، وكان متهّكماً 

�شاخراً معاً:

ـــة وهـــــي اأهـــــٌل  فـــــْت عــــن الـــريـــا�ـــس ِ �ـــــرَُ

لـــــغـــــري مـــــريـــــدهـــــا مـــــلـــــهـــــًا وَمـــــــْرعـــــــى

ــــ�ــــصٌ  ــــفـــــ فــــــــــــــــاإن وجــــــــــعــــــــــْت فـــــــيـــــــك ن

�ـــص اأوجـــــــع مـــنـــك خــلــعــا ـــ�ـــرَّ فــخــلــع ال

- واقتطع من ق�شيدة نظمها �شنة 1918 

أبي������ات فاأثبتها يف الدي������وان وحذف  أربع������ة ا ا

مة بعد احلرب  الباقي، ذكر فيها م�شيبة الأ

وىل يف اقتط������اع بلدانها وتوزيعها  العاملية الأ

عل������ى دول اأوروبة لقمة �ش������ائغة، وكان وعد 

بلفور قد انك�شف بعد الثورة الفل�شطينية �شنة 

مر وا�شحاً لكل ذي عينني  1917 و�ش������ار الأ

أدناها اإىل اأق�شاها!... يف اأحوال البالد من ا

ذهــــبــــت طـــرابـــلـــ�ـــصٌ وتــــونــــ�ــــصُ قــبــلــهــا 

ُلــــه الـــِعـــَدا قـــ�ـــســـى َتــــَغــــوَّ واملــــغــــرب والأ

ـــــهــا  ـــاُء فــحــّل واجـــــتـــــاَح بـــــغـــــداَد الـــقـــ�ـــس

�ــســيــٌب تـــخـــاُل الــ�ــســيــَخ مــنـــــهــم اأمـــــــردا

مــــتــــنــــّطــــ�ــــســــون كـــــــاأمنـــــــا اأكـــــبـــــادهـــــم 

مـــن طــيــنــٍة طــبــعــت حــ�ــســًى اأو قــرمــدا

فـــعـــروقـــهـــم  دٌم  عــــــــرٍق  يف  جْتــــــــِر  اإن 

حـــمـــلـــْت دمــــــًا مــتــكــاثــفــًا مـــتـــجـــّمـــدًا..

يظ������ن كل واحد يف هوؤلء الذين ت�ش������يع 

أّنه الطبيب  أيديهم اأو يف زمانهم ا البالد على ا

مة، ولكّنهم جميعاً – عند  حوال الأ املداوي لأ

ال�شاعر- ل يحمون البالد ول العباد، قلوبهم 

قا�شية، وعقولهم �شعيفة!

أ�شعار خري الدين الزركلي تخرُج  وبع�س ا

من ظالل التهكم وال�شخرية لتدخل يف ظالل 

العتبار بحوادث الزمان، وامللمحان ظاهران 

�شعار وا�شحان. ومن ذلك ما اأورده  يف تلك الأ

:
)11(

حتت عنوان »َفلك احلوادث...

املـــــــــــــــهـــــــــــــــرجـــــــــــــــاُن يـــــــــــــــقـــــــــــــــاُم بـــــيــــــ 

ــــــو املــــــــهــــــــرجــــــــانِ  ــــــــــــَن يــــــــديــــــــك تــــــل ـ

طــــــريـــــــ  يف  يــــــــــنــــــــــرُث  والــــــــــــــــزهــــــــــــــــُر 

ــــــقــــــك مـــــــــن ريـــــــــاحـــــــــن اجِلــــــــــنــــــــــانِ  ـ

كــــــــــــــــــــــــــــــفُّ مــــــ�ــــــســــــّفــــــقــــــا  ـــــــــــــــــك الأ ول

ــــــي... والــــــتــــــدانـــــــ الـــــتـــــنـــــائـــــي  يف  ٌت 

اإىل اأن يقول :

فـــــــــــــَلـــــــــــــُك احلـــــــــــــــــــــــــــــــــوادِث دائـــــــــــــــــٌر 

ــــــمــــــان؟! �ــــــسَ يف  ـــــــنـــــــُه  ِم كــــــنــــــَت  هـــــــل 

 لق������د كان عن�رص التهكم، وال�ش������خرية، 

والنزعة اإىل ب������ث الدعابة يف تقديري جزءاً 

من مع������امل �شخ�ش������ية خري الدي������ن الزركلي، 

ي�شاح هذا اجلانب  والعبارة التي قيلت فيه لإ
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قليلة جداً كق������ول زكريا زعيرت يف بحثه عن 

الزركلي)12( »لطيف �شفيف«.

دباء والنقاد الذين ترجموا له،  وان�شغل الأ

ودر�شوا �ش������عره باجلانب الوطني يف ال�شعر، 

فقد كان الزركلي �ش������اعر الثورة ال�ش������ورية، 

������لوا يف ذلك؛ و�رصفهم ه������ذا اجلانب  وف�شّ

خرى، ومل  عن ال�شتبحار يف جوانب �شعره الأ

يلتفتوا اإىل ه������ذا الذي نتحدث عنه يف هذا 

البحث.

وال�شعر الذي قّدمُت مناذج منه، ونّبهت 

عليه يف هذا املجال، يك�شف عن نزعة ال�شاعر 

�ش������يلة يف حياته، ويف �شعره اإىل الدعابة؛  الأ

وا�شتخدامه ال�ش������خرية والتهكم يف اأغرا�س 

من �شعره، يكمل بها مقا�شده، وخ�شو�شاً يف 

أو م�شاوئ( بع�س ال�شخ�شيات  نقد اأخطاء )ا

أ�شمائهم،  ال�شيا�شية. وقد اأ�رصت اإىل اإغفاله ا

فقد كان �شيا�ش������ياً ودبلوما�ش������ياً، ول بّد من 

الكتفاء بالتلميح دون الت�رصيح.

وه������ذا الجت������اه يف النق������د الجتماعي 

أيه، والتنفي�س عن  وال�شيا�شي وّفر له اإبداء را

�ش������يقه، وو�ش������ع عالمات التهام بالت�شييع 

ف�ش������اد، والتبعّي������ة للغري������ب عل������ى تلك  والإ

ال�شخ�ش������يات، ثم اإنه �شفى غليله بالكثري من 

عب������ارات التهكم وال�ش������خرية الالذعة، املّرة 

اأحياناً.

ونح������ا الزركلي يف نقده ال������الذع )الذي 

هو يف حقيقته نوع من الهجاء( نحو مذهب 

ال�شعراء الذين اإذا هجوا ا�شتّدوا يف الهجاء، 

ألفاظ وعبارات عفيفة �شادقة)13(  ولكن يف ا

�رصاف. ، والذي كان يقال له: هجو الأ

�ش������ارة واللمحة  واعتمد الزركلي على الإ

طالة والتف�شيل، فقد كان  – غالباً – دون الإ
أو  ل يطيل يف الكالم الذي يورد فيه »نكتة« ا

أو يكون في������ه موقف تهكمي، ورمبا  ُطرفة، ا

اأطال يف جمال ال�شخرية، التي يعتمد عليها 

يف ق�ش������ايا يطول فيها الكالم عادًة؛ كالذي 

يتعلق بال�شيا�شة وال�شيا�شيني.

�شدر عن موؤ�ش�شة الر�شالة – بريوت.  -1

ألقيت يف حفل  عالم( – دون نا�رص – دون تاري������خ – وفيه الكلمات والبحوث التي ا وردت يف كت������اب )علم الأ  -2

تاأبينه يف النادي العربي بدم�شق. 

وىل  نه كان يقدم للدار�س والقارئ اخلطوات الأ ولكن اأحد دار�شي �شعر الزركلي د.الدهان اأ�شف ل�شياعه، لأ  -3

عالم يف �شورية: 146 – 147. لل�شاعر، وبواكري �شعره، وبدايات روؤاه املختلفة ... اإلخ – انظر ال�شعراء الأ

الهوام�ش
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داب بالرباط، وقال: اإنه �شهد ولدة الديوان الكبري، وحظي منه بن�شخة خطية  أ�شتاذاً يف كلية الآ يف املغرب ا

اأقام عليها درا�شته )�س:151(.
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عدام، وكان �ش������ديقاً خلري الدين الزركلي، واأقاما يف فل�شطني معاً  10- طبيب �ش������وري من املجاهدين، حكم بالإ

مدًة. عاد بعد العفو اإىل �ش������ورية، و�ش������كن بلدته )دوما( وا�ش������تغل يف العمل الوطني وال�شيا�شة، ومار�س مهنة 

الطب اإىل قبيل وفاته.

11- ديوان الزركلي، �س324.

عالم، �س35. 12- علم الأ

أ�شّد الهجاء اأعقه  حمر »ا 13- نقل ابن ر�ش������يق يف العمدة )بتحقيق د.حممد قرقزان(،ج، �س2: 824 عن خلف الأ

واأ�شدقه«.
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عالم يف ن�رش اللغة العربية دور و�سائل الإ

عالم يف ن�رش اللغة العربية مت�سعب ووا�سع،  اإن احلديث عن دور و�سائل الإ

لكن لبد قبيل الدخول اإىل هذا املو�سوع وتف�سيالته من التاأكيد على اأهمية 

ن�ساين. أية لغة بالت�سال الإ اللغة بوجه عام، وعالقة ا

أو الو�سيلة  آة التي تعك�س الفكر، ا فاللغة: وح�س������ب التعريف ال�سائع هي املرا

فكار وتبادلها، فالعامل اللغوي )هرني �س������ويت( يرى  التي يتم بها التعبري عن الأ

�س������وات اللغوية، وكان ابن جني ت392ه�  أنها التعبري عن الفكر عن طريق الأ ا

موجه اللغة العربية يف الالذقية.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁

ò

عالم دور و�سائل الإ

 يف ن�رش اللغة العربية

زهري عزت �شحرور

❁
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أنها اأ�ص������واٌت  قد راأى – يف اخل�ص������ائ�ص – ا
 بها عن حاجاته.

ٍ
يعّب كّل قوم

 ويعرفه������ا الع������امل اللغ������وي )�ص������ابري( يف 

فكار  كتابه اللغة: )باأنها و�ص������يلة لتو�صيل الأ

والنفع������الت والرغبات عن طريق نظام من 

)1(
الرموز التي ي�صتخدمها الفرد باختياره.(.

عالم  فم������ا العالقة بني اللغة العربية والإ

الذي يت������وّل ن�رشها؟ فاللغة تعد �ص������مة من 

ن�ص������ان الجتماعي التي بها يتمّيز  �صمات الإ

خرى املوجودة يف  دون غريه من الكائنات الأ

الطبيعة. وهي و�ص������يلته اإل كل ما اأجنزه من 

تراث، واأبدعه ويبدعه من ح�صارة. فباللغة 

متايزت املجتمعات الب�رشية وبها تعار�ص������ت 

وتوا�صلت، وتتعاظم وظيفة اللغات واأهميتها 

يوماً بعد يوم مع التقدم الب�رشي يف احل�صارة 

املعا�رشة، ح�صارة الت�صال واملوا�صلة، حتى 

اأ�صحى دورها يفوق كل دور جوهري كان لها 

أبعد  يف ال�صابق. فالكلمة اليوم اأكرث �صيولة وا

لكرتونية  م�صاراً عن طريق و�صائل الت�صال الإ

)2(
قمار ال�صطناعية. عب الف�صاء، وعب الأ

واللغ������ة لي�ص������ت رم������وزاً فقط، ولي�ص������ت 

موا�ص������فات فنية وح�صب، بل هي اإل جانب 

أ�ص������لوب  ذلك، منه������ج فكر، وطريقة نظر، وا

ت�ص������ّور، هي روؤي������ة متكامل������ة، متّدها خبة 

ح�ش������ارية متفردة ويرفدها تكوين نف�ش������ي 

مّيز.

مر يفكر  فالذي يتكلم لغة، هو يف واقع الأ

به������ا، فه������ي يف كيانها حتمل جت������ارب اأهلها 

)3(
وحكمتهم وخربتهم وفل�شفتهم وب�شريتهم.

والعربية هي من بني اللغات لغة عتيدة، 

ولغة ح�ش������ارة، ولغة حّية، ه������ي لغة القراآن 

�ش������المية. ثم هي  الك������رمي ووعاء العقيدة الإ

أداة الفك������ر العلم������ي يف مرحل������ة ازده������اره  ا

�شالمي«، فكانت  »الع�رص الو�شيط العربي الإ

لغة العلماء يف الع������امل على مدى قرون ولغة 

ن�شاين  الثقافة اخل�ش������بة املتنوعة، والفن الإ

املبدع.

وقد متكنت بف�شل خ�شائ�شها اأن ت�شبح 

أداًة للتبليغ  عالم اليوم با�ش������تعمالها ا لغ������ة الإ

عالمي������ة املكتوبة  ع������رب خمتلف القن������وات الإ

منها واملرئية وامل�ش������موعة على حد �ش������واء، 

أدته  يجابي الذي ا �ش������ارة اإىل دورها الإ مع الإ

عالم يف تقريب الهوة بني العامية  و�شائل الإ

)3(
والف�شحى.

يجابي  وعل������ى الرغم من هذا ال������دور الإ

ال������ذي قامت به على م�ش������توى ال�ش������تعمال 

عالم فقد اعرت�ش������تها  اللغ������وي يف اأجهزة الإ

مية بن�ش������ب  عوائ������ق م������ن اأهمها: وج������ود الأ
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مرتفعة يف البلدان العربية وباأرقام خمتلفة، 

وحمدودية توزيع ال�ش������حف والكتب وغريها 

من الو�شائل املكتوبة جلهل الكثريين بالقراءة، 

عالمية وعدم  ذاعية والإ ول�شعف التغطية الإ

�شموليتها بع�س املناطق العربية والتي بداأت 

بالرتاجع بعد انت�شار ال�شحون الالقطة. وقد 

ذاعة ال�شوتية دوراً اإيجابياً يف ن�رص  لعبت الإ

الف�شحى بني امل�شتمعني العرب يف كل مكان 

ر�س العربية، كما ا�ش������تطاعت بع�س  من الأ

طفال ال�شغار  برامج التلفزيون املوجهة اإىل الأ

أل�شنتهم في�رصت عليهم  تقريب الف�شحى اإىل ا

التعام������ل بها فيما بينهم، و�ش������اعدت اأجهزة 

عالم والت�ش������ال يف حتقيق التقارب بني  الإ

م�شتويات التعبري اللغوية الثالثة التي ميكن 

مالحظتها يف املجتمع العربي:

ول فهو الت������ذوق الفني  اأما امل�ش������توى الأ

دب والفن، وامل�ش������توى الثاين  واجلمايل ل������الأ

العلم������ي النظ������ري والتجريب������ي امل�ش������تخدم 

يف العل������وم، وامل�ش������توى الثال������ث الجتماعي 

امل�ش������تخدم يف ال�ش������حافة واأجهزة الت�شال 

بوجه عام.

وال�ش������واهد تثب������ت اأن اللغة ه������ي اأقوى 

العوام������ل الت������ي جتمع النطاق������ني بها، وهي 

اأعظ������م ق������وة م������ن الق������وى الت������ي جتعل من 

ن�ش������ان كائنا اجتماعياّ، ذلك اأن ات�ش������ال  الإ

النا�س ببع�شهم يف املجتمع الب�رصي ل يتي�رص 

ح�شوله بغريها، واإن وجود لغة م�شرتكة بني 

أية اأمة من �ش������اأنه اأن يكون رمزاً  فراد يف ا الأ

ثابتاً فريداً لت�شامن الناطقني بها.

فاللغة هي اأحد العنا�رص ال�رصورية لبقاء 

هداف واملبادئ  املجتمع ومتا�شكه، فوحدة الأ

�شياء  تدعو اإىل البحث عن دللة �ش������املة لالأ

فعال، وعنا�رص الوجود تتج�ش������د يف لفظ  والأ

أو  واحد م�ش������رتك ي������دل على هذا ال�ش������يء، ا

الفع������ل، وبذل������ك يلعب اللف������ظ اللغوي دوره 

كمركز م�شرتك متفق عليه بني اأفراد املجتمع 

)4(
كافة.

عالمية اأهم مظهر للمحافظة  فاللغة الإ

هداف واملبادئ  على كيان املجتمع، فوحدة الأ

�شياء  تدعو اإىل البحث عن دللة �ش������املة لالأ

فعال، وعنا�رص الوجود املختلفة تتج�شد  والأ

يف لف������ظ واحد م�ش������رتك �ش������يدل على هذا 

أو ذاك الفعل. ال�شيء، ا

فما حقيقة امل�شتوى العملي العادي للغة 

عالم الذي ي�ش������كل اأحد م�شتويات التعبري  الإ

اللغوي القائمة؟ اإن هذه امل�شتويات جميعها 

حتدد من حيث تقاربها مدى �شالمة املجتمع 

من ناحية، وم�ش������توى �شعفه فكرياً من جهة 

اأخرى.
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اإن الف������رد يف املجتمع املتكامل ال�ش������ليم، 

واملجتم������ع املنح������ل املري�س ه������و يف تقارب 

ول وتباعدها  امل�شتويات اللغوية يف املجتمع الأ

خ������ر. واإن تق������ارب م�ش������تويات التعبري  يف الآ

اللغوي دليل على جتان�������س املجتمع، وتوازن 

طبقات������ه وحيوي������ة ثقافته، ومن ث������م تكامله 

و�ش������المته العقلية. فمن الثابت اأن الع�شور 

أو التعادل  التي ي�ش������ود فيها نوع من التاآلف ا

دبية والعملية هي  بني امل�شتويات العلمية والأ

يف الغال������ب حقب تاريخية تت�ش������ف بالرقي 

والزده������ار، ولكن اإذا كان امل�ش������توى اللغوي 

خ������ر فهو دليل على  بعي������داً البعد كلّه عن الآ

التف������اوت الفك������ري واملع������ريف ب������ني طبقات 

املجتم������ع، ما ي������وؤدي اإىل حالة من التدهور 

والرتاجع والنحالل.

عالم  ويرى اللغويون اأن لغة ال�شحافة والإ

قد حققت احلالة التعادلية بني اخل�شائ�س 

اللغوية وبني �ش������عبية ال�ش������حافة بالب�شاطة 

وال�شهولة وال�ش������حة، وبالبتعاد عن العامية 

)5(
يف اللفظ، وال�شوقية يف الفكر.

والعامي������ة  الف�ش������حى  م�ش������األة  وت������ربز 

عالم  بو�شفهما من اأهم الق�شايا يف علم الإ

اللغوي يف حتقيق الوظيفة التعادلية يف اللغة 

بني الف�ش������حى وتاأثرها بالعوامل التاريخية 

والجتماعية والنف�شية واجلغرافية، وبالتايل 

ظهور ما ي�ش������مى باللهجة العامية التي تبدو 

ع������الم العربي،  حتدياً م������ن حتديات لغة الإ

وق������د راأى عبا�س حممود العق������اد: )اأن اأحد 

أ�شباب الت�ش������عب وظهور اللهجات كان اأمراً  ا

مثرياً ولفتاً يف الع�ش������ور املا�ش������ية، ومل تكن 

أ�ش������باب للتوحيد  ث������ارة ا اإىل جان������ب هذه الإ

والتقريب ت�شارعها يف القوة والتاأثري، ولكن 

�ش������باب توافرت يف الع�رص احلا�رص  هذه الأ

ذاعة وال�ش������ور  بعد �ش������يوع ال�ش������حافة والإ

أثر هذا التقريب  املتحركة، وق������د حتقق من ا

اأن غدت العربية الف�شيحة قريبة الفهم لغري 

أي�ش������اً  املتعلمني، وقد دخلت يف الف�ش������حى ا

ألفاظ احل�ش������ارة ميكن  مفردات نافعة من ا

اإجراوؤه������ا جمرى املفردات الف�ش������حى بغري 

)6(
أو ببع�س من التعديل(. تعديل، ا

عالم اجلماهريي  لقد نه�شت و�شائل الإ

مبهمة تعمي������م اللغة العربية الف�ش������حى ملا 

قناع،  أث������ري يف التعبري والتوجيه والإ لها من تا

وخا�ش������ة الو�شائل امل�ش������موعة واملرئية التي 

تعتمد اللغة املنطوق������ة يف هذا الزمن الذي 

تل������وح يف اأفقه نذر اإ�ش������عاف اللغ������ة العربية 

الف�شيحة.

أث������ري ال�رصيع عل������ى اآلف  اإن �ش������ورة التا

رادات الفردية وجمعها يف اإرادة  وماليني الإ
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مة �ش������وف يكون حمتماً  واح������دة هي اإرادة الأ

اأن تثري ه������ذه احلقيقة اأق�ش������ى قدر مكن 

لك������رتوين، ولعلَّ  من الهتمام بالت�ش������ال الإ

هداف التي  ه������ذا الهدف هو يف طليع������ة الأ

ع������الم اأن تعمل من  ينبغ������ي على و�ش������ائل الإ

اأجل حتقيقه، وهو يندرج يف اإطار دق ناقو�س 

مة  اخلطر جتاه التحدي������ات التي حتدق بالأ

العربية، واإرثها احل�شاري والثقايف بالرهان 

على قدرة اللغة العربية على ال�ش������تمرارية 

والبقاء.

وحني نخ�س التلفزيون كو�شيلة اإعالمية 

ودعائية مهم������ة يف اإطار تعميم الف�ش������حى 

بو�شفه من اأكرث و�شائل الت�شال اجلماهريي 

انت�شاراً ودميقراطية كونه يحظى بالهتمام 

من قبل معظم �رصائح املجتمع، وميلك القدرة 

�شا�ش������ية  اخلارق������ة للو�ش������ول اإىل اخللية الأ

ن  �������رصة، ولأ يف البن������اء الجتماع������ي وهي الأ

البث التلفزيوين يتمت������ع بقدرات تكنولوجية 

عالية قادرة على اخرتاق احلواجز وتخّطي 

احلدود القطرية، كم������ا اأن الكلمة املنطوقة 

وال�شورة املتحركة من العوامل امل�شاعدة يف 

قدرة التلفزيون عل������ى حتقيق مفهوم اخلرب 

الجتماعي كونه يعمل على ثالثة اجتاهات 

موؤثرة:

- الجتاه العلمي الرتبوي يف ن�رص املعارف 

واملعلومات.

- الجتاه املع������ريف؟ تكوين وجهات نظر 

حول جممل املعارف.

- الجتاه التنبوؤي وهو توقع ملا �شيحدث 

يف امل�شتقبل.

ووف������ق ه������ذه الوظيف������ة التي يق������وم بها 

ذاعة يف ن�رص الف�شحى مبرونة  التلفزيون والإ

مر ال������ذي اأدى اإىل اأقلمة �رصيعة  وي�رٍص... الأ

للعامل الدائم التغري.

واإن الرتكيز على اأهمية تعميم الف�شحى 

دراك الواعي حلقيقة  لينبثق من ال�شعور والإ

مفادها: اأن العامل اأجمع – نظراً ملكانة الدور 

يجابي والبناء يف عملية التوا�شل  العربي الإ

احل�ش������اري – يخاطبن������ا بلغتن������ا العربي������ة 

الف�ش������يحة، ولي�������س باللهجة ال�ش������ودانية اأو 

املغربية مثاًل.

فالعربي������ة حتت������ل املرتب������ة الثالث������ة من 

جنبية  ذاع������ات الأ اللغات امل�ش������تخدمة يف الإ

نكليزية والفرن�ش������ية. اإذ ت�شتخدم ما  بعد الإ

يقارب ال�ش������بعني حمطة اإذاعية اأجنبية اللغة 

عالم اللغوية  العربية، وللنهو�س بر�ش������الة الإ

عالميني تكويناً ي�شتند اإىل  لبد من تكوين الإ

تنمي������ة قدراتهم على التفكري املتزن، وتكوين 
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الجتاه������ات والقيم، 

الق������رار  واتخ������اذ 

املنا�شب.

اإن اعتماد و�شائل 

للعربي������ة  ع������الم  الإ

عملية  يف  الف�شيحة 

الت�شال اجلماهريي 

وت�شييق اخلناق على 

اللهج������ات املحلي������ة، 

وع������دم اخلل������ط بني 

والعامية،  الف�شحى 

اإرث  اإىل  ي�ش������تند 

زاه������ر  ح�ش������اري 

احل�ش������ارات  رف������د 

خرى  الأ ن�ش������انية  الإ

واكت�ش������افه،  بعلومه 

�ش������مة  اإىل  اإ�ش������افة 

البيان والف�ش������احة التي تتحل������ى بهما اللغة 

العربية، وح�شب تعبري امل�شت�رصق )جب(: لعل 

�ش������المية  داب العربية الإ أ�ش������دته الآ خري ما ا

أنها اأثرت بثقافتها وفكرها يف  داب اأوروبة ا لآ

�شعر ونرث الع�ش������ور الو�شطى. ومل يذكر هذا 

امل�ش������ت�رصق تاأ�شي�شات الفيل�ش������وف ابن ر�شد 

للفل�شفة العقلية يف اأوروبة القرو�شطوية وهي 

تعي�س حتت هيمنة الالهوت الدوغمائي.

قمار  ع������الم بع������د اإفادته م������ن الأ اإن الإ

ال�شناعية التي حولت العامل اإىل قرية �شغرية 

آثاراً �ش������لبية واإيجابية على جممل  بات يرتك ا

يف الدول النامية، 
 )3(

احلياة العامة وبخا�شة

عالم العربي اأن  لذلك ينبغي على و�شائل الإ

ت�شعى اإىل موؤالفة العامية للف�شحى وتذويبها 

فيه������ا، واعتبار اللغة الف�ش������حى لغة له، اأما 

العامية فهي لغة اجلهل، وذات تاأثري بالغ يف 

مة العربية و�شعفها. جتزئة الأ



395 العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد  570    اآذار  2011 

عالم يف ن�رش اللغة العربية دور و�سائل الإ

عالميون خالل املوؤمترات  وق������د اأبدى الإ

الت������ي عق������دت يف اأرج������اء الوط������ن العربي 

عالم واتفقوا  حر�شهم على الهتمام بلغة الإ

على جملة من التو�شيات يف هذا امل�شمار:

عالمي العامي، والرتقاء  - وقف املد الإ

ن  عالمي ال�شتهالكي للغة. لأ عن التداول الإ

فل�ش������فة احلياة والنا�س ل تعني الهبوط اإىل 

ركاكة التعبري.

- احلد من ازدواجية اللغة داخل البيئة 

التعليمية وخارجها.

- العناي������ة بتعزيز مه������ارات العاملني يف 

عالم املرئي وامل�ش������موع للتحدث  و�ش������ائل الإ

بالف�شحى املي�رصة، وتنمية مهاراتهم يف هذا 

الجتاه.

- الت�ش������دي لطغيان اللهجات العامية، 

جنبية املتف�شية  وال�ش������تعالمات العامية والأ

يف اأقطار الوطن العربي.

ع������الم ه������و التعب������ري ال�ش������ادق عن  فالإ

عقلية اجلماهري وروحها وميولها يف تكوين 

وتطوي������ر الوعي الجتماعي بهدف ت�ش������كيل 

النوعي������ة الجتماعية، والنف�ش������ية ملعتقدات 

النا�س، ووجهات نظرهم بحيث تلبي رغبات 

فاملفهوم  احلدي������ث.  املجتم������ع  ومتطلب������ات 

عالم������ي هو اخلرب  �شا�ش������ي يف العم������ل الإ الأ

اجلماهريي املوجه اإىل �رصائح املجتمع كافة، 

بحيث ي�شاعد على تفهم امل�شاكل الجتماعية 

العامة وكيفية معاجلتها، والعمل على تكوين 

راأي عام موحد جتاه امل�شائل احليوية. لذلك 

يطلق على املوؤ�ش�شة الجتماعية التي ت�شمى 

عالم )ال�شلطة الرابعة(. الإ

عالم  همي������ة الدور البال������غ لالإ لأ ونظراً 

يفرت�������س اأن تكون له لغته اخلا�ش������ة واملعربة 

التي تكت�شب املرونة والي�رص ويف هذا املجال 

أوتو ج�ش������رب�س(. للتعبري يف  يقول عامل اللغة )ا

على للغة  اللغ������ة مزايا عديدة لكن املث������ل الأ

يظهر يف م�ش������تقبلها ل يف ما�ش������يها، فاللغة 

هي �شورة انعكا�شية لواقع املجتمع وظروفه 

وتعبري عن ثقافته وعاداته وتقاليده. 

اإن العالق������ة بني التغ������ريات الجتماعية 

مور التي  الكب������رية والتط������ور اللغوي م������ن الأ

لحظه������ا اللغوي������ون املعا�������رصون، ويف هذا 

يقول������ون: اإن وراء الثورة اللغوية يف فرن�ش������ا 

دب  الأ فلغ������ة  الفرن�ش������ية  الث������ورة  تختب������ئ 

نوار  الفرن�ش������ي هي لغة الفل�ش������فة لع�رص الأ

الذي ف�ش������ل بني عاملي: الع�ش������ور الو�شطى 

والع�ش������ور احلديثة، ول �ش������يما لغة من هّياأ 

للثورة البورجوازية الفرن�شية 1789 – جان 

ن معنى  جاك رو�ش������و، فولتري، مونت�شيكو. لأ
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التو�شع يف حقوق املواطن، هو تو�شع يف حمو 

مية، وانت�ش������ار املعرفة، ولغة ال�ش������حافة  الأ

املعا�������رصة لي�ش������ت اإل تط������وراً ملراحل لغوية 

�ش������ابقة مرت بها ال�ش������حافة العربية، وهي 

امل�ش������تخدمة يف  لت  الآ لتط������ور  ا�ش������تجابة 

خبار واإر�شالها وطبع ال�شحف 
ا�ش������تقبال الأ

وتوزيعه������ا، ولذلك متثل ال�ش������حافة اإحدى 

ع������الم مبا توؤديه من  �شا�ش������ية لالإ دوات الأ الأ

دور يف تكوي������ن الراأي الع������ام وبلورته ودفعه 

اإىل الق������راءة والتاأثري في������ه، ويف هذا املجال 

أربع جرائد ت�ش������تطيع اأن  يقول نابليون: )اإن ا

تلح������ق الهزمية بالعدو اأكرث من جي�س قوامه 

مئة األف(. ويرى )ماكلوهان(: اإن ال�شحافة 

ثارة ال�شعور القومي، فال�شحافة  �رصورية لإ

هي النم������وذج الب�رصي الذي ينت������زع النا�س 

من املحلي������ة والقبلية وال������ذي يتمثل دورها 

لفاظ  بالتطوير والتجديد يف جمال ابتكار الأ

والنعوت وال�ش������فات اجلديدة بحيث ت�شفي 

على اللغة ق������وة يف مفرداتها وزيادة دللتها 

ومعانيها، واإ�ش������فاء �شفة الب�شاطة والو�شوح 

يجاز والنت�شار على  وال�شالمة والتاأكيد والإ

)7(
اللغة العامية.

اإن الب�ش������اطة مرغ������وب به������ا يف كتاب������ة 

املو�ش������وعات املوجهة اإىل اجلماهري الوا�شعة 

ولكي تتحقق تلك الب�شاطة لبد من البتعاد 

أ�شكال البديع والزخرفة اللفظية  عن بع�س ا

ونبذ ال�ش������جع واجلنا�س يف لغة ال�ش������حافة 

ع������الم بوجه عام، وكذل������ك اإقالة اأمناط  والإ

والعثمانيني وجتلياتهما  املمالي������ك  مرحلتي 

يف متون النه�شة.

فم������ن النعوت اجلديدة وال�ش������فات التي 

�شنعتها ال�شحافة مثل: الدعاية ال�شوداء – 

الغرية ال�شفراء– الليلة احلمراء– احلقيقة 

ال�ش������ارخة..... اإل������خ. وتعت������رب الرتجمة عن 

جنبية التي يعتمد عليها يف جمال  اللغات الأ

التجديد والتي ي�شتخدمها ال�شحفيون، وقد 

ت�شتخدم طرق ال�شتقاق الذي يوؤدي اإىل اإغناء 

اللغة عن طريق تو�ش������يع الدللت وحتميلها 

م������ن املعاين ما مل تك������ن حتمله من قبل. فمن 

املعايري التي تهتم بها لغة ال�ش������حافة. عدم 

كث������ار من ا�ش������تخدام ال�ش������فات والتخلي  الإ

ع������ن اأدوات التعريف التي ل ل������زوم لها مبا 

فيه������ا ظروف الزمان وامل������كان والنتقال من 

اأدوات الربط املبا�رصة كاحلروف املخت�ش������ة 

أ�شاليب الرتباط غري ال�رصيحة واعتماد  اإىل ا

الق������ارئ كبنية رابطة خلط������ة القراءة. فلغة 

الت�ش������ال املعا�رصة التي ت�ش������تعملها و�شائل 

ع������الم العرب������ي مثلة يف اخل������رب واملقال  الإ
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ال�ش������حفي واحلدي������ث والتقري������ر واملقابلة 

أنها لغة مبا�رصة  ذاعي������ة والتلفزيونية نرى ا الإ

ت�ش������ل اإىل اله������دف الذي تق�ش������ده بطريقة 

يحاءات اجلمالية  فردية متجنبة اختي������ار الإ

أي�ش������اً تتخل������ى بالتدريج عن  والفنية، وهي ا

من������اط املحفوظة  العب������ارات املقتب�ش������ة والأ

املتوارثة التي مل تعد تالئم روح الع�رص. ومن 

عالمي������ة توؤثر اأن تقول:  هنا كان������ت اللغة الإ

�س على ب�ش������اط  عر�س البحث بدلً من ُعرمِ

البحث، وقاتل بدلً من خا�س غمار القتال، 

وا�شتد القتال بدلً من حمي وطي�س القتال، 

وانتهت احل������رب بدلً من و�ش������عت احلرب 

أي�ش������اً �ش������بت نار يف القرية  اأوزارها، وتقول ا

بدلً �ش������بت النار يف القري������ة. كما جتنح اإىل 

ال�ش������تغناء عن لغة ربط الكلمات، فتوؤثر اأن 

تقول: ق������ال يف حديثه بدلً من وقد قال يف 

حديثه.

عالم اإىل اجلمل الق�ش������رية  ومتيل لغة الإ

عو�شاً عن اجلمل الطويلة فتقول: ا�شتغرقت 

املناق�ش������ة نحو �ش������اعتني بدلً من ا�شتغرقت 

املناق�شة مدة تقرب من �شاعتني.

عالم  بعد هذا العر�س عن دور و�شائل الإ

باأ�شكالها الرئي�ش������ة، يجدر بنا احلديث عن 

دور ال�ش������حافة العربي������ة الت������ي كانت اأوىل 

ع������الم ظهوراً يف الع������امل العربي،  و�ش������ائل الإ

وه������ي التي اأدت وت������وؤدي دوراً مهماً يف ن�رص 

الوعي الجتماعي، وقد تعددت عرثات اللغة 

ال�ش������حفية، وكرثت كبواتها وجن������ت اأحياناً 

على الف�شحى، ومن اأهم هذه العرثات: غزو 

�شطر ال�شحف واملجالت  لفاظ العامية لأ الأ

وقلما ت�ش������لم �ش������حيفة اأو جمل������ة من ذلك، 

وه������ذا من اأفظ������ع ما جنته ال�ش������حافة على 

الف�ش������حى. وقد ا�شتخدمت بع�س ال�شحف 

�شفحات كاملة يومية لن�رص الق�شائد العامية 

ومتجيد �ش������عرائها حتى �ش������ار اأدب العامية 

اأقرب طريق للو�شول اإىل ال�شهرة. وقد حمل 

ديب م�شطفى �شادق الرافعي منذ ن�شف  الأ

قرن حملة �شعواء على ال�شحافة التي تاأخذ 

بالعامية وراأى اأن اأكرث ما تن�رصه ال�شحف هو 

�ش������ناعة احتطاب الكالم، وقد بطل التعب 

اإل تع������ب التفتي�س واحلم������ل، فلم تعد هناك 

�ش������ناعة نفي�شة يف و�ش������ي الكالم، ول طبع 

مو�شيقي يف نظم اللغة، ول طريقة فكرية يف 

)8(
�شبك املعاين.

كما متتلئ �ش������فحات اجلرائد واملجالت 

عالن������ات التي ت�ش������اغ بالعامية، وكذلك  بالإ

طفال،  ر�شادية واأغلب جمالت الأ الن�رصات الإ

أي�ش������اً التي تقع فيها اجلرائد  ومن العرثات ا
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خطاء النحوية،  واملجالت �ش������يوع اللحن والأ

�ش������اليب اللغوية الركيكة على �شفحاتها،  والأ

ويرجع ال�ش������بب يف ذل������ك اإىل �ش������عف اإملام 

املحرري������ن بقواعد النح������و وال�رصعة، وعدم 

�شاليب اللغوية ال�شليمة، وهناك  العتناء بالأ

م������ا ي�ش������مى يف ع������امل ال�ش������حافة بالقوالب 

اجلاهزة التي ت�ش������ب فيها املادة ال�شحفية، 

وه������ذا ما نراه يف كتابة خ������رب معني يف كثري 

من ال�شحف وبطرائق مت�شابهة، واأن بع�شاً 

ألفاظاً ومف������ردات اأجنبية  منه������م ي�ش������تخدم ا

على الرغ������م من وجود لف������ظ عربي مقابل 

نكليزية اأو  لها، وين�������رص اإعالنات باللغ������ة الإ

أو �شواهما. الفرن�شية ا

عالم  وم������ن التحدي������ات التي تواج������ه الإ

العرب������ي ح������رب اللهج������ات امل�ش������تعمرة بني 

ذاعات والف�ش������ائيات العربية، والتناف�س  الإ

املحم������وم حليازة الريادة لن�������رص عامية هذه 

أو تلك الف�ش������ائية ب������ني اأكرب عدد  ذاع������ة ا الإ

أو امل�ش������اهدين، وق������د منا  م������ن امل�ش������تمعني ا

هذا التل������وث اللغ������وي بظهور امل�شل�ش������الت 

م������ر اإىل برامج  ف������الم، وتطور ه������ذا الأ والأ

عالن������ات واإىل الربامج احلوارية  الرتاث والإ

�شارة هنا اإىل  والعلمية اأحياناً، ول بد من الإ

ذاعة والتلفزيون التي  منافذ العامي������ة يف الإ

تظهر ل������دى املذيعني واملذيعات، فاأكرثهم ل 

يح�ش������نون �شياغة جملة ف�ش������يحة، واأخطر 

طفال التي ترّنح  املنافذ الربامج املوجهة لالأ

العامي������ة يف نفو�س الن�������سء، وهي يف مرحلة 

يت�شوقون فيها للمعرفة، وي�شهل تاأثرهم مبا 

حوله������م، واإن جولة واحدة يف اأحد املنتديات 

يف ال�شبكة العنكبوتية لت�شيب املرء بالذهول 

من �ش������دة الرتاجع اللغوي الذي ت�ش������كو منه 

هذه املنتديات وتلك املواقع. فالفئة العمرية 

الت������ي ترتاد تل������ك املواقع ت������رتاوح يف اأغلب 

حيان بني �شن الع�رصين اإىل الثالثني وحتى  الأ

ربعني. وم������ن احللول املقرتحة للق�ش������اء  الأ

عل������ى هذه الظاهرة امللوث������ة للغة وما حتمله 

من قيم.

- حماربة العامية يف ال�شحف واملجالت 

والقنوات.

عالمي������ة باأهمي������ة اللغة  - التوعي������ة الإ

العربية وذلك بطريقة تالئم ع�رصنا.

بعد ذلك كله يحق لنا اأن نت�ش������اءل نحن 

املعني������ني بامل�ش������األة اللغوي������ة ه������ل ينبغي اأن 

يقت�رص الهتمام بهذا املو�شوع على اجلانب 

الحتف������ايل »طقو�س متكني العربية« الذي ل 

يخلو من فائدة؟

اإن املجتمع العربي يعاين نق�ش������اً معرفياً 
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أ�ش������ار اإلي������ه بع�س املفكرين  مركباً وهذا ما ا

الع������رب ومنهم املفكر العرب������ي نبيل علي يف 

كتاب������ه العقل العربي وجمتم������ع املعرفة يرى 

جه������اًل يف املعرف������ة وجهاًل باللغ������ة، وهناك 

أ�ش������باب عدة وراء ه������ذا اجلهل باملعرفة، ما  ا

بني فل�شفية واجتماعية ونف�شية ومعلوماتية، 

�ش�������س النظري������ة والو�ش������ائل  وق�ش������ور يف الأ

أ�شبابها يف  العملية، فهو يرى: )اأن اأحد اأهم ا

أيه اجلهل باللغة �شنيعة املعرفة و�شانعتها،  را

جن������ازات التي حتققت يف جمال  فمع كل الإ

اللغة خالل القرن املا�شي، فاإن اللغز اللغوي 

مازال يحتفظ بكثري من اأ�رصاره خ�شو�شاً يف 

اإ�شكالية املعنى وهو بداهة ذو �شلة باملعرفة 

وكما هو معروف فقد حريت اإ�شكالية املعنى 

 .
)9(

ومازالت الفال�ش������فة والعلماء واملناطقة(

وي�شيف اأن اللغة هي منظومة قوامها ثالثة 

عنا�رص رئي�ش������ة هي نظام القواعد، واملعجم 

أو توظيفها، ونحن  وجم������الت ا�ش������تخدامها ا

نعاين ق�ش������وراً �ش������ديداً على هذه اجلبهات 

الثالث، فالتنظري للعربية قد �ش������غله ظاهر 

اللغ������ة عن الغو�س يف باطنها. وهو يف اأغلبه 

تنظ������ري طابعه تلقيني يكتفي بتجميع حالت 

الط������راد وال�ش������ذوذ، ويخلو من اأي م�ش������عى 

اإىل تف�شري ال�ش������لوك اللغوي على �شوء العلم 

التجريبي احلديث.

وم������ن املفي������د يف نهاية ه������ذا البحث اأن 

اأورد بع�ش������اً ما قاله املفكر اللغوي د. عبد 

ال�شالم امل�ش������ّدي من مقالة له بعنوان »كيف 

متوت اللغة؟«:

)متوت اللغة بالهالك اجلماعي للناطقني 

بها كما حدث يف الع�شور البدائية ويف بع�س 

الع�ش������ور احلديثة، واإذا كانت احلفريات قد 

متكنت من العثور على جثتها املح�ش������ورة يف 

لواح اأو يف اأدوات العي�س ك�شواهد القبور،  الأ

حوال ت�شبح وثيقة لت�شليط  وهي يف اأح�شن الأ

�ش������واء على زمن الناطقني بها، ويف املوت  الأ

ن�ش������ان، قد يتخذ  اللغ������وي فناء بيولوجي لالإ

الحت�شار البطيء وذلك عن طريق انح�شار 

لنفوذ اأ�ش������حابها وتال�ش������يهم، اإما تال�ش������ياً 

)10(
مطلقاً، اأو م�شخاً يطول هويتهم(.

وعندي اأن اللغة تنمو وتزدهر ول خوف 

عليه������ا من اللهج������ات العامي������ة، فاللهجات 

موجودة يف معظ������م اللغات احلية، فالعربية 

-رغم ما قي������ل ويقال- تعي�س ع�رصاً جديداً 

نتاج املع������ريف العاملي - م������ن التعاي�س مع الإ

أبنائها يف ترجمة امل�شطلح ول  رغم تق�شري ا

�ش������يما يف العلوم الدقيقة- كما اأن الدوريات 

القطري������ة والقومي������ة تق������ّرب امل�ش������افة بني 

عالم  العاميات والف�ش������حى، واأما و�شائل الإ
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الهوام�ش

املرئية فاإنها تخلق جواً جديداً من التعاي�س 

بني �ش������طري العامل العربي: امل�رصق واملغرب، 

وكذلك تنقل الف�ش������حى م������ن القوامي�س اإىل 

اللغة املعي�شة املتداولة القادرة على التو�شيل 

أبناء العربي������ة، واإننا نرى اأن  بني م�ش������تويات ا

جنبية احلية  الدع������وة اإىل تعليم اللغ������ات الأ

وتعلمها ل يغ�س من �ش������اأن العربية، بل على 

حياء،  العك�س فاإن يف هذا اإثراً للغة حتب الأ

فلق������د ازداد النطق بالف�ش������حى بعد الثورة 

خريين بن�شبة %60،  عالمية يف العقدين الأ الإ

جنبية يجب األ يكون على  لكن تعلم اللغة الأ

أ  حالل، اإمنا على مبدا زاحة والإ أ�شا�س من الإ ا

ثراء. غناء والإ الإ
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موهوب �ص������حك على العامل واأ�ص������حكه.. بالكاريكاتري. اإنه ال�صديق علي 

فرزات الذي عاي�ص������ته ردحاً من الزمن، ثم اأ�ص������در »الدومري« التي توقفت، 

أنه انطفاأ، لكن ظني مل يكن �ص������ائباً، فقد ا�ص������تمر يبدع كاريكاتورياً،  فظننت ا

عماله يف دم�صق، وعن  ويح�صد اجلوائز العاملية، واأخرياً اأقام معر�صاً دائماً لأ

طريق معر�صه الدائم جددت ال�صحبة معه، فراأيت فيه فولذاً ل يلني. يقف 

اإىل جانب النا�س امل�صحوقني، ي�صور همومهم بالكاريكاتري.

❁❁

ò
اأديب وقا�ص �سوري

علي فرزات: 

بالكاريكاتري اأ�ضحك العامل

�إعد�د: عادل �أبو �شنب
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�إنه لي�ص������عدين �أن �أقدم على �ص������فحات 

معرفة هذ� �لعدد �لكاريكاتوري�ص������ت �لعاملي 

�لفنان �ل�صديق علي فرز�ت.

❁    ❁    ❁

بني عدة مدن..

ال  ال وجهت���ه اإلي���ه ه���� ال�س����ؤ - اأول �س����ؤ

التقليدي: امل�لد والدرا�سة والن�س�أة، فكيف 

اأج�ب؟

• �لوالدة يف حماة و�ملن�صاأ. كانت �لدر��صة 
عد�دي������ة يف حماة ثم توزعت  �البتد�ئية و�الإ

�لدر��صة بني �ملحافظات بحكم عمل و�لدي 

بني حلب وعفرين و�ملعرة ثم يف دم�صق.

منذ ال�سغر تعلقت ب�لك�ريك�تري

ايل الت����يل: م���ن التق���ى مبن،  - وك�ن �س����ؤ

اأنت اأم الك�ريك�تري، ف�أج�ب:

• �لكاريكات������ر ه������و �ل������ذي �لتق������ى بي، 
ن������ه وجد عندي �ملناخ  و�أخ������ذين �إىل عو�مله الأ

�ملنا�ص������ب، ويف �خلام�ص������ة من عمري بد�أت 

�ل�ص������اخرة-  و�لق�ص�������ص  أوؤل������ف �حلكايات  �

�لناقدة خالل تخيالت و�صور غر مر�صومة 

م�صتخدماً �لعبار�ت �لتي كانت تنم عن روح 

�ص������اخرة قبل �لر�ص������م وعندما كربت وجدت 

ف������كار �ل�ص������اخرة ينا�ص������بها فن  �أن ه������ذه �الأ

�لكاريكاتر �ملعتمد على �لر�صم. فالر�صم كان 

و�صيلة لتو�صيل �أفكاري �إىل �لعامة من خالل 

�ل�صحف فيما بعد.

أنني  بدايت������ي احلقيقي������ة للر�ش������م: اأذكر ا

عدادية وحتديداً  عندما كنت يف ال�شنوات الإ

يف ال�ش������ف ال�ش������اد�س مترن������ت باأ�ش������اتذتي 

أنتق�س  أريد اأن ا أ�شقائي فعندما ا واأ�شدقائي وا

أ�شخر منه  من �شخ�س ب�شبب م�شكلة ما كنت ا

بر�ش������مه ب�ش������كل كاريكاتوري، وهذا ما �شبب 

ثارة ال�ش������غب  يل اأحياناً طرداً من املدار�س لإ

ال�ش������احك للط������الب عندما ينظ������رون اإىل 

�شاتذة املر�ش������ومني وكانوا يعتربون  بع�س الأ

ذلك عرقلة ل�ش������ري الدرو�س. ث������م جربت اأن 

يام التي  أر�ش������ل اأول كاريكات������ري جلري������دة الأ ا

كانت ت�ش������در يف دم�شق ل�ش������احبها ن�شوح 

بابيل وكان عمري حوايل 12 �ش������نة. ُده�شت 

أر�ش������لته اإىل  عندما وجدت الكاريكاتري الذي ا

وىل حتت  اجلريدة من�شوراً على ال�شفحة الأ

اأي�شاً عندما  املان�ش������يت مبا�رصة.. وفوجئت 

وردتني ر�شالة من �شاحب اجلريدة يدعوين 

بها اإىل التعاون معه ظناً منه باأين را�شد بالغ 

من اأ�ش������حاب اخلربة يف الر�ش������م، هذه كانت 

بداياتي يف ر�شم الكاريكاتري.

فكار ثم الر�سومات الأ

فكار،  - و�ساألتـــه كيـــف يح�ســـل علـــى الأ

اأجاب:

أر�ش������م  أنا ل ا • بالن�ش������بة للعم������ل اليومي ا
ب�ش������كل يومي اإجم������الً.. لدي خم������زون من 

وراق  أ�شجلها على ق�شا�شات من الأ فكار ا الأ
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أر�شلها  اإىل حني تنفيذها ثم اأقوم بر�شومات ا

تباعاً اإىل بع�س ال�شحف واملجالت اإىل حني 

ورود اأفكار جديدة لي�������س لها توقيت ولي�س 

لهام وهذا  لها برنامج تاأتي كم������ا الوحي بالإ

أو برنامج رمبا تندرج  لهام لي�س له قاعدة ا الإ

حتت قائمة اجلينات الوراثية.

مر ينقذين من طواحني ال�شحافة  وهذا الأ

أو الفنان  ن�ش������ان ال�شحفي ا التي ت�شتهلك الإ

مر الذي  اإذا م������ا كان ين�رص ب�ش������كل يومي. الأ

يجعله عر�ش������ة ل�شتهالكه من قبل اجلمهور 

و�شتطحنه م�شننات املطابع اليومية. هذا من 

ناحية اأما من ناحية اأخرى بالن�شبة للرقابة 

فقد وجدت اأن اللجوء اإىل الرمز يف ر�شوماتي 

خري و�شيلة للتحايل على الرقابة التي تاأخذ 

�ش������ارة اإىل  أو الإ مور املبا�رصة مثل الكتابة ا بالأ

أو املوا�ش������يع هذا ما يرتك جمالً  أ�ش������خا�س ا ا

للرقابة بو�ش������ع يدها على املو�شوع »الر�شم« 

أ�شبه باملثل  كم�شتم�شك اأما يف طريقتي فهي ا

القائل »اللي فيه م�شلّة بتنخزه« فهي تتناول 

املمار�شات الالاإن�شانية وق�شايا احلياة ب�شكل 

عام لذلك فهي تنطبق على كل مكان وزمان 

أ�ش������خا�س لكنها لي�ش������ت لزمان اأو مكان اأو  وا

أ�شخا�س معينني. ا

توقفت الدومري

جريدتـــك  توقفـــت  ملـــاذا  و�ساألـــت:   -

الدومري؟

والذي  بق������رار  توقفت  الدوم������ري   •

أُغلقت جري������دة الدوم������ري كوننا  مبوجب������ه ا

عالمية  خالفن������ا القوان������ني والتوجه������ات الإ

ولم�شنا اخلطوط احلمراء من دون اأن يكون 

للقرار �������رصح ملا ورد عن ق�ش������ايا مطروحة 

مر جاء تتويجاً  غالق. هذا الأ أ�شباب الإ تبني ا

ل�شنتني ون�شف من املتاعب وال�شغوط التي 

مور�شت.

ا�سرتك يف ثالثن معر�سًا

- و�ساألته عن املعار�ص التي ا�سرتك فيها 

يف العال، فقال:

• ا�شرتكت يف معار�س كثرية حوايل ثالثني 
معر�ش������اً يف اأنحاء العامل منها ما هو م�شرتك 

م������ع فنانني حمرتمني ومنه������ا معار�س فردية 

آ�ش������ية واأفريقية  اأقيمت يف اأمريكا واأوروبة وا

ث������م مت اختياري �ش������من جل������ان التحكيم يف 

املعار�س امل�ش������رتكة لتحديد اجلوائز وخالل 

م�شريتي الفنية الطويلة من بداية الثمانينات 

ن ح�شلت على العديد من اجلوائز  وحتى الآ

جنبية ومت تكرميي يف  الدولية العربي������ة والأ

�ش������وي�رصا عام 1994 مبدينة م������ورج كواحد 

ف�شل يف العامل  من �ش������من خم�شة ر�شامني الأ

ن�ش������انية وح�شلت على اأهم  يف املوا�ش������يع الإ

اجلوائ������ز ع������ام 2003 يف الع������امل بعد جائزة 

ن�شانية وهي جائزة  عمال الإ نوبل مبا�رصة لالأ

مري كالو�س الهولندية وهذه اجلائزة توزع  الأ

�ش������خا�س الذين �ش������اهموا يف خدمة  على الأ
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ن�شانية باخت�شا�ش������اتهم املختلفة العلمية  الإ

دبية واإىل ما �شابه ذلك. 
والطبية والفنية والأ

أ�ش������خا�س ع������ادة لتوزيع  ويتم اختيار ع�رصة ا

اجلوائز عليهم. كما اأن الوليات املتحدة يف 

ع������ام 1996 دعتني لزيارة خم�س وليات من 

قبيل اهتمامهم باأعمايل وتعريف املوؤ�ش�شات 

الفنية بن�ش������اطاتي وتعريفي باأهم الر�شامني 

هناك واملوؤ�ش�ش������ات الفنية مبا فيها موؤ�ش�شة 

والت ديزين وزيارة مقر �شحف وجمالت مثل 

نيويورك تاميز ووا�ش������نطن بو�شت والتقائي 

هم فناين الوليات املتحدة  ب�شالت عر�س لأ

يف نيويورك.

- و�ساألته عن معر�سه الدائم، فقال:

• ت�شم �شالتي حوايل 75 عماًل فنياً منفذاً 
أي�شاً اأعمال لها  بتواريخ خمتلفة اإىل جانبها ا

عالقة بالغرافيك واأي�شاً هذه ال�شالة �شمن 

أ�ش������كال اأخرى لتطبيقات م������ن الكاريكاتري  ا

والغرافيك على مواد وا�شتخدامات اإن�شانية 

مر الذي �شيجعل من الكاريكاتري  ومنزلية الأ

موزعاً بني النا�������س يف بيوتهم ومكاتبهم ويف 

ال�شارع بطباعة الر�شومات التي حتمل اأفكاري 

عل������ى فناجني وتي�رصت������ات ومفار�س طاولت 

و�شتائر وو�ش������ائد واأمور اأخرى خمتلفة منها
 

ك�ش�شوارات.  الإ

كنقـــد،  الكاريكاتـــري  عـــن  و�ساألتـــه   -

فاأجاب:

• ف������ن الكاريكاتري اإذا كان املق�ش������ود به 

عالم فهو ل �شك يف  النقد من خالل و�شائل الإ

تراجع كبري كون ال�ش������حافة اإجمالً اخلا�شة 

والر�شمية تخ�شع لقوانني و�شوابط ومقايي�س 

خمتلفة عن ال�ش������ابق اإذا قارناها بال�شحافة 

الوطنية التي كانت تن�رص يف املا�شي وحتديداً 

ن فقد حتول الر�شام  يف اخلم�شينات. اأما الآ

أداة  فكار اجلي������دة اإىل ا املوهوب �ش������احب الأ

أو املدير العام  فكار رئي�س التحرير ا منفذة لأ

النابعة من القوانني ال�شارمة.

اًل عن اإعـــادة ر�سوم  - ووجهـــت اإليـــه �سوؤ

الكاريكاتري، فاأجاب: 

• اإن طبيع������ة اأعمايل الذهني������ة لي�س لها 
زمان اأو مكان كاأغاين فريوز مثاًل تتاألق يف كل 

أبعاد فكرية واإن�شانية  مرة تن�رص ملا حتمله من ا



علي فرزات: بالكاريكاتري اأ�ضحك العامل

العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد  570    اآذار  2011 406

وفنية فهل ميكن اأن نقول لقد �شمعنا اأغنية 

فريوز يف ال�شهر املا�شي ول ميكن اأن ن�شمعها 

مر ينطبق على ق�شائد �شعرية  ن كذلك الأ الآ

أدبية وروايات وق�ش�س فالقيمة  ون�ش������و�س ا

التي حتملها ر�ش������وماتي خا�ش������ة لها �ش������فة 

الدميومة وال�شتنتاجات الفكرية املختلفة يف 

كل مرة يراها املتلقي كونها ل تتاأطر �ش������من 

أو �شخ�شية. أو ر�شمية ا منا�شبة يومية ا

معهد لتعليم الكاريكاتري

اإذا كان ميكننـــا حتويـــل  - و�ساألتـــه مـــا 

فـــن  لتعليـــم  معهـــد  اإىل  الدائـــم  معر�ســـه 

الكاريكاتري.. اأجاب:

مر اأن اأحول ق�ش������ماً من  • فك������رت يف الأ
ال�ش������الة اإىل معهد لتعليم ف������ن الكاريكاتري 

أ�ش������باباً مو�شوعية ل ت�شاعد  غري اأن هناك ا

على ذلك من حيث م�شاحة املكان رمبا هذه 

أنني اأوجه بع�س  اخلطوة �شنقوم بها لحقاً اإل ا

املوهوبني م������ن خالل اللقاءات ال�شخ�ش������ية 

ميي������الت ع������رب موقعي على  أو بو�ش������اطة الإ ا

نرتنت. الإ

اٍل يل مبا يلي: - واأجاب على �سوؤ

أبتعد عن ال�شحف، لكن ال�شحف  أنا مل ا • ا
أر�شلت مبجموعة  ل ت�ش������توعب اأعمايل فقد ا

ر�شوم اإىل اأحد ال�شحف الر�شمية بطلب منها 

أر�شلت لهم ذلك اعتذروا عن ن�رصها  وعندما ا

أنه������ا ناقدة و�ش������اخرة اإىل درجة قد  ب�ش������بب ا

خرين ف�شوؤالك ميكن  ت�شبب اإحراجات مع الآ

اأن يوجه اإليهم ولي�س يل.

خري: ايل الأ - وكان جوابه على �سوؤ

ع������ادة جري������دة الدومري  بالن�ش������بة لإ  •
لاأعتق������د اأن قانون املطبوعات احلايل يرتك 

أنه �شاألني  مر ا خياراً باإعادتها. والطريف بالأ

مرة ال�ش������حفي عبد الغني العطري -رحمه 

اهلل- قال يل: هل ق������راأت قانون املطبوعات 

يا علي عندما اأ�شدرت الدومري؟ فقلت له: 

ل. فق������ال: هذا هو ال�ش������بب الذي جعل من 

نظار.  جريدتك الدومري مغام������رة لفتت الأ

وعندما رجعت اإىل قان������ون املطبوعات بعد 

أته قبل  ذلك قلت يف نف�ش������ي واهلل لو اأين قرا

اإ�شدار اجلريدة لرتددت يف ذلك.

❁    ❁    ❁

كان ه������ذا لقاء ا�ش������تثنائياً، ب������كل معنى 

ألتقي  أنا منذ زمن طويل اأحببت اأن ا الكلمة، وا

بالفنان الكاريكاتوري�شت املبدع علي فرزات، 

واأحاوره، وقد �ش������نحت يل الفر�ش������ة اليوم، 

ومع اأن هذا احلوار قد �ش������قطت منه اأجزاء، 

نها  بال�رصورة، فقد بقي يف حالة اأعتز بها، لأ

مكنتني من القرتاب اأكرث من �ش������ديق اأحبه 

آراءه. أثمن ا واأحرتمه، وا

ليت جمي������ع اأفراد اجلي������ل الذي التحق 

بال�شحافة كان مبتانة و�شالبة هذا الرجل، 

لكاأنني اأرى فيه امتداداً للجيل الذي اأمثل.
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كتاب ال�شهر

ندل�سية التقاليد ال�سامية يف الديار الأ

اآخر الكالم

الثقافة املعّلبة

اإعداد: اأحمد احل�سن

اإعداد وتقدمي: حممد �سليمان ح�سن

رئي�ص التحرير
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الدوحة تكرم مرتجمي ابن بطوطة: 

ك������ّرم امل�ؤمتر ال������دويل عن الرحالة العرب وامل�ض������لمني الذي ا�ضت�ض������افته 

�ض������هر �ضم�س الدين حممد بن عبد  الدوحة مرتجمي رحلة الرحالة العربي الأ

اهلل الطنجي ال�ضهري بابن بط�طة.

كما كّرم امل�ؤمتر كالًّ من الكاتب ال�ض�داين �ضديق املجتبى ومن املغرب وزير 

�ضعري وعبد الهادي التازي »89 عاما« امل�ؤرخ البارز  �ضبق حممد الأ الثقافة الأ

❁

ò
اأديب وباحث يف الرتاث العربي )�سورية(

�شفحات من الن�شاط الثقايف

❁

اأحمد احل�سني
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�ملتخ�ض�������ص يف علم �بن بطوطة �إ�ضافة �إىل 

�لرحالة و�ملخ������رج �لربيطاين تيم ماكنتو�ص-

�ضميث �ملقيم يف �ليمن منذ 20 عاماً و�لذي 

�ضارك يف �ملوؤمتر بفيلم ت�ضجيلي يتق�ضى فيه 

رحلة �بن بطوطة من �ملغرب �إىل �لهند.

وق������ّدم �لدكت������ور حمد بن عب������د �لعزيز 

�لك������و�ري وزي������ر �لثقافة و�لفن������ون و�لرت�ث 

يف قطر للمكرمني متث������االً من �لربونز البن 

بطوطة �ض������ممه �لنحات �ل�ض������وري �ملقيم يف 

غرناطة عا�ضم �لبا�ضا، و�ضارك يف فعاليات 

هذ� �ملوؤمت������ر �لذي حمل عنو�ن »�لعرب بني 

�لبح������ر و�ل�ض������حر�ء« قر�ب������ة 85 باحثا من 

جان������ب �ملهتمني باأدب  �لباحث������ني �لعرب و�الأ

�لرحل������ة �لعربية يف �ألف عام، وعقد �ملوؤمتر 

بالتعاون ب������ني »�حلي �لثق������ايف« يف �لدوحة 

دب �جلغر�يف- �رتياد  ل�������أ و»�ملركز �لعربي 

فاق« �لذي يديره �ل�ض������اعر �ل�ضوري نوري  �الآ

�جلر�ح.

وقر�أ �جلر�ح تو�ضيات �ملوؤمتر وت�ضمنت 

دب �لرحلة يف »�حلي �لثقايف«  تاأ�ضي�ص مركز الأ

دب  بالدوحة بالتن�ضيق مع »�ملركز �لعربي ل�أ

�جلغر�يف« يحمل ��ض������م »�بن ماجد« �لبحار 

و�جلغ������ر�يف �ملنتم������ي �إىل �جلزي������رة �لعربية 

و�إقام������ة متح������ف لرت�ث رح�������ت �لعرب يف 

الرحل������ة  اأدب  واإدراج  وال�ش������حراء  البح������ر 

�ش������من تخ�ش�شات جامعة قطر وغريها من 

اجلامعات العربية والهتمام بالدرا�شات عن 

�شالمية عرب الع�شور يف  املالحة العربية والإ

عامل املحيطات والبحار.

ووزع������ت يف احلفل جوائ������ز ابن بطوطة 

دب الرحلة يف جمالت »حتقيق الرحالت«  لأ

و»الدرا�ش������ات يف اأدب الرحل������ة« و»الرحل������ة 

املعا�������رصة« و»اليومي������ات« الت������ي ف������از به������ا 

اجلزائريون �شمرية ان�شاعد وعالوي وبورايو 

عبد احلفيظ وعبد النا�رص خالف واملغاربة 

نزيه������ة اجلابري وعبد القادر �ش������عود وعبد 

احلفي������ظ ملوك������ي وامل�رصيان عم������رو عبد 

العزيز منري و�ش������عد القر�س وال�شعودي عبد 

العزيز بن حميد احلميد والعراقي وارد بدر 

ال�شامل واليمني عبد اهلل ال�رصيحي وال�شوري 

املقيم يف غرناطة عا�ش������م البا�شا. ي�شار اإىل 

اأن رحل������ة اب������ن بطوطة »حتف������ة النظار يف 

�شفار« ترجمت  م�شار وعجائب الأ غرائب الأ

اإىل ح������وايل 50 لغة اآخرها ال�ش������ينية وقام 

به������ا يل قواجنبني رئي�������س مركز ابن بطوطة 

خلدم������ة الرتجمة والبحوث وع�ش������و جممع 

اللغة العربية بالقاه������رة الذي كرمه املوؤمتر 

يراين حمم������د علي موحد  م������ع املرتجمني الإ

)1(
آيقوت.  والرتكي عبد ال�شعيد ا
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دباء يكرم عددًا من �سخ�سياته  احتاد الأ

ومينح جوائز م�سابقة املهرجان:

دب������اء والكتاب املوريتانيني  كرم احتاد الأ

يف حفل اختت������ام دورة مهرجانه ال�شاد�ش������ة 

دب وال�ش������عر  جمموع������ة من �شخ�ش������يات الأ

العتباري������ة يف موريتانيا حيث وزعت عليهم 

�ش������هادات تقدير، و�ش������مل التكرمي عبد اهلل 

�ش������بق،  ال�ش������امل ولد املعل������ى وزير الثقافة الأ

وحمم������د احلافظ ولد اأحم������دو، واأحمد فال 

ولد اأحم������دو احل�ش������ن، وبونه ب������ن اأعمريل 

و�شخ�شيات اأخرى.

ومّت يف حف������ل اختت������ام املهرجان تقدمي 

جوائز م�ش������ابقة الحت������اد ح������ول »املقاومة 

الوطني������ة وال�ش������تقالل«، التي تاأتي �ش������من 

فعالي������ات ن�ش������خته احلالية م������ن املهرجان 

وق������د �ش������ملت امل�ش������ابقة ميادي������ن: ال�ش������عر 

الف�ش������يح، واحل�ش������اين، والبولري،  العربي 

لفي، ويف الق�شة الق�شرية،  وال�شونونكي، والأ

والبحث العلمي.

وق������د ف������از باجلائزة لل�ش������عر الف�ش������يح 

منا�ش������فة: كل م������ن ال�ش������اعرين حممدو ولد 

اأحمدو امللقب النابغة واإدوم ولد بلم�ش������اك، 

وفاز باجلائزة الثانية – ال�شاعر ملرابط ولد 

دياه، اأما الثالثة فكانت من ن�ش������يب ال�شاعر 

حممد ملني ولد حممد عبد اهلل.

ويف جم������ال ال�ش������عر ال�ش������عبي فقد فاز 

وىل حمم������د ملني ولد اأحمد دي،  باجلائزة الأ

وباجلائزة الثانية اأحمد ولج حممد ولد اب، 

وباجلائ������زة الثالث������ة حممد ن������وح ولد حممد 

فا�شل. 

اأما على �شعيد م�شابقة ال�شعر البولري، 

وىل حممد �ش������يدي  فقد ف������از باجلائ������زة الأ

اندونكو، وباجلائزة الثانية فاطمة عبد اهلل 

ديوب، وباجلائزة الثالثة جالو �شيد مدو. 

وىل يف م�شابقة ال�شعر  وذهبت اجلائزة الأ

ال�ش������ونونكي اإىل كمرا جاج������ي، والثانية اإىل 

لن�شانا مو�ش������ى، بينما كانت الثالثة لباكاري 

�شيد. 

ويف جمال م�ش������ابقة ال�ش������عر الولفي فقد 

وىل من ن�ش������يب مودو  كان الفوز باجلائزة الأ

ك������ي، وفاز باجلائزة الثانية مو�ش������ى فاليلي، 

وبالثالثة احلاج كي. 

وتوزعت جوائز الق�ش������ة الق�ش������رية بني 

وىل، واملختار  الطيب ولد �ش������الح للجائزة الأ

ال�ش������امل ولد حممد حمفوظ والويل ولد �شيد 

هيبه 200000 منا�ش������فة للجائ������زة الثانية، 

والثالثة ملحمد عمر ولد اباه.

واأخرياً فقد كانت جوائز م�شابقة البحث 

تي: ل�ش������يخ ولد �شيد  العلمي على الرتتيب الآ

عبداهلل، والتقي ولد ال�شيخ، وحممد ملني ولد 

لكويري، ورافق فعاليات حفل توزيع اجلوائز 

)2(
قراءات �شعرية وق�ش�شية. 
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الــ�ــســرية  اأدب  عــــن  نــــــدوة  يف  الــفــقــيــه 

الذاتية:

ا�شت�ش������اف املنت������دى الثق������ايف العرب������ي 

بربيطاني������ا الكات������ب الليبي اأحم������د اإبراهيم 

الفقي������ه يف ندوة حول اأدب ال�ش������رية الذاتية 

أداره������ا رئي�س املنتدى الدكتور رم�ش������ان بن  ا

زير.

وحت������دث الدكتور الفقيه خ������الل الندوة 

عن اأدب ال�ش������رية الذاتية ال������ذي قدمه على 

أنه اأدب قدمي ي�شمى اعرتافا، مبيناً الفروق  ا

بني قواعد كتابة ال�ش������رية الذاتية يف الغرب 

والع������امل العربي.حي������ث اأن الدار�س الباحث 

لقواع������د كتابتها يف الغرب يج������د كتبا يعود 

اإليها وي�ش������تفيد منها ومناهج وا�شحة، لكن 

يف العامل العربي هذا النوع من الكتابات نادر 

ويعتمد فقط على ما رجح يف الذاكرة.

أنواع ال�ش������ري  و�رصح الكاتب خالل الندوة ا

الذاتي������ة، مبينا اأن هناك �ش������رية فكرية وهي 

التي يعك�س �ش������احبها اأفكاره، وهناك �شرية 

اأح������داث وهي التي تكون عب������ارة عن تدوين 

حداث التي وقعت ح�شب ت�شل�شل زماين،  لالأ

أراد اأن جتمع �ش������ريته الذاتية بني  أنه ا أك������د ا وا

اأح������داث وتاأمالت خا�ش������ة اإذا كانت حتمل 

أن������ه اطلع عل������ى كتب كثرية  دللت، مبين������ا ا

م������ن هذا الن������وع يف ال�ش������رية الذاتية وكانت 

دب  قراءتها متعة توازي متعة قراءة كتب الأ

واخلي������ال، وتط������رق الفقي������ة اإىل الفرق بني 

الرواي������ة التي تعتمد على اخليال، وال�ش������رية 

أ�ش������اليبها، فهناك من  الذاتي������ة التي تتن������وع ا

نا املت�ش������خمة،  يجعلها و�ش������يلة لرحلة مع الأ

وهناك م������ن يجعلها اإعادة اخ������رتاع حلياته 

دوار  مثلما يفع������ل ال�شيا�ش������يون، وحت������ى الأ

ال�شيا�ش������ية يف حياتهم يحولونها اإىل اإيجابية 

مثلما فعل بو�س.

وبني الدكتور الفقيه اأن ال�ش������رية الذاتية 

بالن�ش������بة له هي حماولة للقب�س على الزمن 

الهارب، فهي �شهادة ل�شاحبها على ما �شهده 

طار  جيل������ه يف منطقته، وحت������دث يف هذا الإ

أنه ح�رص يف  عن جتربته ال�شخ�ش������ية وكيف ا

قريته الطب������خ على الفرن العربي التقليدي، 

واحلرث با�ش������تعمال الدواب، واإ�شاءة املنزل 

أنه �ش������هد دخ������ول الكهرباء  بالفنار.وكي������ف ا

والتلفزيون، واملاء واحلرث باجلرار، وغريها 

دوات الع�رصية. من الأ

وبنّي الكاتب الليبي اأن ما عا�شه باملعاينة 

واملمار�شة والتجربة ميثل دافعا ومربرا اأمام 

نف�شه للكتابة، وعلى حد تعبريه »اإنه نوع من 

ح�شا�س بتدارك الوقت وت�شجيل ما مل يرو  الإ

اجليل ال������ذي بعدنا«، لفتاً اإىل اأن ال�ش������رية 

الذاتية تفتح جمالت قد ل تتيحها الرواية، 

فهن������اك اأح������داث يف احلياة ل ت�ش������توعبها 

أو الرواية، م�شرياً اإىل  أو امل�رصحية ا الق�شيدة ا
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اأهمية ال�ش������رية الذاتية بالن�شبة للموؤرخ الذي 

قد ي�ش������تفيد منها كمرجع للبحث مع احلذر 

طبعا وعدم الت�شليم مبا جاء فيها.فهي عبارة 

عن م�شدر و�شهادة ولي�شت تاريخا.

أ بكتابتها بني  وعن �شريته الذاتية التي بدا

أنها �شتنق�شم  الدكتور اأحمد اإبراهيم الفقيه ا

ول يف حميط������ه  أي������ن كبريي������ن ي������دور الأ جلزا

ال�شخ�ش������ي ، ويتعر �س اجلزء الثاين حلياته 

املهنية التي كانت زاخرة بعالقات و�شداقات 

)3(
دب العربي.  أ�شماء ملعت يف �شماء الأ مع ا

تون�ص حتتفل مبئوية اجلمو�سي:

يف اإطار الحتفال الوطني مبئوية الفنان 

التون�ش������ي حممد اجلمو�ش������ي، �ش������در موؤلف 

جديد بعنوان »حممد اجلمو�شي: من الذاكرة 

احلية للمو�شيقى التون�شية املعا�رصة« للدكتور 

�ش������عد الزواري، به������دف تعميق النظر يف  الأ

الر�ش������يد املو�ش������يقي لهذا الفن������ان باعتباره 

منارة من منارات احلقل املو�شيقي التون�شي 

وجزءا من الذاكرة احلية للثقافة التون�ش������ية 

املعا�������رصة التي �ش������اهمت يف اإثرائها جتربة 

الفن������ان الراح������ل كمطرب وملح������ن وعازف 

و�شاعر ومنتج لربامج اإذاعية. 

وي������ربز ه������ذا الكتاب مي������زات التجربة 

املو�ش������يقية للفنان »حممد اجلمو�شي«، التي 

نهل������ت من عدة ثقافات متو�ش������طية انطالقا 

م������ن تون�������س ثم املغ������رب واجلزائ������ر وم�رص 

وفرن�ش������ا واأفرزت اإنتاجا مو�ش������يقيا تون�شيا 

يعج بنفائ�س من ثقافات متو�ش������طية متنوعة 

�شاهمت يف اإثراء املخزون املو�شيقي التون�شي 

وطبعته بطابع خا�س ملا ا�ش������تملت عليه من 

خ�شو�ش������يات وتوجهات وروؤى حديثة للفنان 

الراحل. 

ويف مقدمته ق������ال موؤلف الكتاب: اإنه ل 

ميكن بالتاأكيد ت�ش������نيف مو�ش������يقى »حممد 

اجلمو�شي« �شمن منط املاألوف التون�شي بل 

اإنها ح�ش������يلة جتربة ذاتية جتمع بني اأمناط 

خري  خمتلفة وثقاف������ات متباعدة، ليربز يف الأ

مدى جناح اجلمو�شي يف التعبري عن حميطه 

غنية بكل  وفكره وفل�ش������فته م������ن خ������الل الأ

مكوناتها من �ش������عر وحلن واإيقاع ومقامات، 

اإب������راز خ�شو�ش������يات التلحني  اإ�ش������افة اإىل 

واخليارات التعبريي������ة العامة التي اعتمدها 

)4(
بداعية.  »اجلمو�شي« يف م�شريته الإ

 عدن بوابة اليمن احل�سارية:

نظمت جامعة عدن ندوة علمية بعنوان:

عدن بوابة اليمن احل�شارية، وذلك مب�شاركة 

لفيف وا�ش������ع من باحثني ميثل������ون جامعات 

عدن و�شنعاء وذمار وتعز، ووزارة الت�شالت 

وتقني������ة املعلومات، وبع�������س البلدان العربية 

كالعراق وليبيا. 

وتهدف الندوة اإىل تاأكيد اأهمية احلفاظ 

ثري واحل�ش������اري والثقايف  على املوروث الأ
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ثرية واحل�ش������ارية  لع������دن، وتوثيق معاملها الأ

والثقافية وتاأ�ش������يل الدرا�شات عنها لتقدمي 

روؤي������ة دقيق������ة ح������ول توظيفها يف م�ش������مار 

عالمي  التنمي������ة، والعم������ل على الرتوي������ج الإ

ثارها وموروثها الثقايف واحل�شاري وتنمية  لآ

الوعي بها. 

وناق�ش������ت الن������دوة ثالثة حم������اور علمية 

�ش������المية،  ثار القدمية والإ تركزت ح������ول الآ

ثار  �ش������كاليات البحثية ذات ال�ش������لة بالآ والإ

�ش������المية يف ع������دن وحميطها  القدمي������ة والإ

املكاين ذات العالقة، و»معامل عدن ووظائفها 

احل�ش������ارية والثقافية« و»العم������ران والهوية 

العم������راين  النم������و  وم�ش������ائل  املعماري������ة«، 

واخل�شائ�س املعمارية الهند�شية التي تتميز 

بها عدن والعوامل املوؤثرة فيها. 

طار ناق�شت اللجنة اخلا�شة  ويف هذا الإ

بتنفي������ذ م�ش������اريع البنية التحتي������ة الثقافية 

�ش������المية،  ملدين������ة ترمي عا�ش������مة الثقافة الإ

م�ش������توى تنفيذ امل�ش������اريع الثقافية للمدينة، 

والت������ي ت�ش������مل �ش������يانة وترميم وحت�ش������ني 

ثرية والتاريخية وبع�س  واجهات الق�شور الأ

امل�شاجد القدمية وال�شاحات العامة والقالع 

واحل�ش������ون التاريخية يف املدينة ف�شاًل عن 

ا�ش������تكمال الرتميمات اجلارية بق�رص الرناد 

التاريخي، وغريها من الق�ش������ور التاريخية 

الطيني������ة الت������ي تزخر بها املدين������ة مبا يربز 

ويعك�س  الثقافية،  خ�شو�شيتها احل�ش������ارية 

مكانة املدينة التاريخية ب�ش������فتها عا�ش������مة 

)5(
�شالمية.  للثقافة الإ

احتفاء بالرتاث ال�سحراوي املغربي:

أيام مو�ش������م طانطان للرتاث   اختتم������ت ا

ن�ش������انية، الذي اختار  ال�شفهي الالمادي لالإ

لدورته ال�ش������ابعة هذا العام �ش������عار »املوروث 

�ش������الة وحتديات  الثق������ايف الالمادي بني الأ

العوملة«.

وبهذه املنا�ش������بة �رصح الدكتور بن �ش������امل 

حمي�س، وزي������ر الثقافة يف احلكومة املغربية 

باأن مو�ش������م طانط������ان الثقايف وال�ش������ياحي 

ن�ش������ان ويثمن قيم التالقي:  الذي يحتفي بالإ

يعترب تكرمي������ا للرتاث ال�ش������حراوي املغربي 

الذي مت تر�ش������يمه من ط������رف منظمة الأمم 

املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة؛ اليوني�شكو، 

ن�ش������انية، واأ�شاف اأن مو�شم  تراثا لماديا لالإ

طانطان يندرج �شمن اخليارات الدميقراطية 

والتحديث الذي اعتمدت������ه اململكة املغربية 

بت�شميم متوا�شل، م�شجال اأن اإدراك املعاين 

ن�شانية والبيئية تعني الرتفع  احل�ش������ارية والإ

نانية وال�رصاعات ال�شيا�شية  عن النعرات الأ

يديولوجي������ة، وهذا من �ش������اأنه اأن يجعل  والأ

خوة وال�شالم وبناء  العامل ف�ش������اء للمحبة والأ

التنمية امل�شتدامة وال�شاملة.

من جانبه و�ش������ف وزير الت�شال الناطق 
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الر�ش������مي با�ش������م احلكومة املغربي������ة خالد 

النا�رصي، مو�ش������م طانطان ب� »معلمة لي�شت 

ذات بعد ثقايف و�شيا�شي فقط، بل اأي�شا ذات 

بعد ح�ش������اري بكل معنى الكلمة، ف�شال عن 

كونها حمملة بالكثري م������ن الدللت واملعاين 

ل�ش������يما يف ه������ذا الظرف، ال������ذي نبني فيه 

للجميع، ما نحن يف حاجة اإىل اأن نوؤكده، يف 

عالمية«، م�ش������رياً  مواجهة بع�س التقلبات الإ

اإىل اأن مو�ش������م طانطان »حممل بهذه الدللة 

الت������ي جتعلن������ا نوؤك������د افتخارن������ا واعتزازنا 

بالعطاء ال�ش������حراوي والثقافة ال�شحراوية 

التي �ش������اهمت يف اإغناء احل�ش������ارة و�رصح 

مة املغربية«، م�ش������يفا اإن �شيوف املو�شم  الأ

أتوا م������ن كل بقاع الع������امل اإىل جانب  الذي������ن ا

احل�ش������ور الدبلوما�ش������ي املكث������ف »له دللة 

قوية، وذل������ك انطالقا من اأمر بديهي مفاده 

اأن قدومه������م يربهن على كونهم يتعاملون مع 

املغرب بكيفي������ة عفوية و�ش������ادقة وبطريقة 

)6(
تت�شم بال�شداقة التي يعتز بها املغرب«. 

ق�رَ: الليبيون ومعابد الأ

�شتاذ الليبي عبد الروؤوف املناعي  اعترب الأ

موؤلف كتاب »اكت�ش������ف ليبيا« اأن النقو�س يف 

ق�������رص ووادي امللوك مب�رص ل تدل  معابد الأ

على اأن هذه احل�ش������ارة ل�ش������كان م�شتقرين، 

أن������ه عرف بع������د مقارنته������ا بنقو�س  موؤك������دا ا

م�ش������ابهة، على جدران املعابد والكهوف يف 

أكاكو�س واإم�ش������اك ووادي  ليبيا وخا�ش������ة يف ا

أنها ل�شكان مهاجرين من ليبيا،  ماخندو�س، ا

أنه الت������زم يف كتاب������ه منهجا علميا،  موؤك������داً ا

مبتعدا يف الوقت نف�ش������ه عن املنهج الغربي 

يف م�ش������عى ل�»تخلي�س املوروث احل�ش������اري 

الليبي ما علق به من �شوائب ومن ن�شو�س 

جنائزية ووثنية«.

وت������وزع الكت������اب، ال������ذي �ش������در باللغة 

جنليزية اإىل عدة ف�شول، كل ف�شل خ�ش�س  الإ

ملجاٍل مع������ني، والبداية كان������ت باإعطاء نبذة 

ع������ن ليبيا وجغرافيتها واملن������اخ، ثم النباتات 

واحلياة الربية وبعدها الطيور ثم ال�شكان.

عالم  وركز املوؤلف يف كتابه على بع�س الأ

واملوؤرخني من مدن وقرى وجبال ليبيا، ومن 

بينهم القا�شي عبد اجلبار ال�رصتي من مدينة 

�������رصت وكان قا�ش������ي الق�ش������اة يف القريوان، 

مام �ش������حنون عن������د رجوعه من  وكذل������ك الإ

زيارة ليبيا اإىل بالده تون�س، والذي ملا �ُش������ئل 

عن اأهل طرابل�س، قال: »اإين راأيت بطرابل�س 

أر اأف�شل منهم«، وكذلك ابن حوقل  رجال مل ا

والبكري. 

وقال بع�س الباحثني الذين اطلعوا على 

الكتاب: اإن������ه يعد دليال �ش������ياحيا وتاريخيا 

وجغرافيا لكامل الرتاب الليبي، اأعده املوؤلف 

بعد رحلة �ش������نوات جاب فيه������ا مدنا وقرى 

و�شحاري وجبال ليبية، جلمع املعلومات من 
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�شلي ونقل تاريخ وح�شارة ليبيا  م�شدرها الأ

 )7(
للعامل. 

ق�سطو�ص  لليوناين  الــزرع  كتاب  �سدور 

بن ا�سكول�ستيكه:

داب  �شدر عن املجمع التون�شي للعلوم والآ

والفن������ون »بيت احلكمة« »كت������اب الزرع« من 

حتقيق وتقدمي بوراوي الطرابل�شي، ويقع يف 

324 �شفحة من القطع املتو�شط.

وحول هذا الكتاب يق������ول الدكتور عبد 

أنه كتاب  الوه������اب بوحديبة رئي�س املجم������ع ا

جلي������ل الق������در واأهم ميزة ميت������از بها »كتاب 

الزرع«، اإذ ل يفتاأ القارئ ي�شتفيد مت�شوقا اأو 

ي�شتعجب م�شتغربا. واإ�شافة اإىل هذه امليزة، 

ل بّد من التنبيه اإىل قيمة الكتاب التاريخية 

واحل�ش������ارية من جه������ة، واإىل قيمته اللغوية 

وال�شطالحية من جهة اأخرى.

وي�ش������ري حمق������ق ه������ذا الكتاب ب������وراوي 

الطرابل�ش������ي ب������اأن طرافة ه������ذا الكتاب تهم 

املوؤرخ كما تهم عامل امل�ش������طلح على ال�ش������واء 

 بعديد امل�ش������طلحات اليونانّية 
ّ
فالكتاب غني

وال�رصيانّية والفهلوية حتتاج كما يقول توفيق 

فهد اإىل رهط من املخت�شني يف نواح عّدة.

ويتوزع الكتاب اإىل اثني ع�رص جزءاً واإىل 

أب������واب تتناول عل������وم القدامى يف  جمموعة ا

�شتى جمالت الزراعة، وتطّرق اإىل الف�شول 

را�ش������ي وخ�شائ�شها والفالحة  والربوج، والأ

واأعمالها.

 باملعلومات يف جمال 
ّ
وهذا امل�شنف غني

الفالحة الريفّية، وكان يعرف عند الهيلينّيني 

با�ش������م الغيويونيك�س وهي كلمة يونانّية تعني 

ر�س قبل  جمموع املعارف املتعلقة بخدمة الأ

اأن يرتجم اإىل العربية بعنوان »كتاب الفالحة« 

أو »كت������اب الزراعة« وهما لفظان واردان يف  ا

املخطوطات الت������ي اعتمدها املحقق وموؤلف 

رجح كا�ش������ينو�س  ه������ذا الكتاب ه������و على الأ

�شل عا�س  با�شو�س �شكول�شتيكو�س اليوناين الأ

يف نهاية القرن ال�شاد�س امليالدي وقد حرف 

ا�ش������مه يف كتب الرتاجم العربية، فذكر با�شم 

خبار يف  ق�شطو�س بن ا�ش������كور �شكينة واإن الأ

�ش������اأنه قليلة فال يعرف عنه �شوى املعلومات 

أنه كان كاتبا ومهند�ش������ا  النزرة الت������ي تفيد ا

فالحيا.

أو »كتاب  وكتابه املو�شوم بكتاب الفالحة ا

�ش������تاذ  الزراع������ة« الذي حقق������ه وقّدم له الأ

بوراوي الطرابل�ش������ي يف ن�رصة علمّية متازة 

يطلعنا على ال�ش������عوبات واملزالق التي حفت 

بجمع هذا الكتاب واإخراجه وهو يعترب رغم 

�شغر حجمه – دائرة معارف جمة الفوائد، 

غزي������رة املعلومات عن الفالح������ة وعن حياة 

الريف يف الع�شور القدمية.

ويعال������ج املوؤّلف يف ه������ذا الكتاب جوانب 
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�شجار  متعددة من غرا�شة الزيتون وغرا�شة الأ

باأنواعها وت�ش������ذيبها كما يتن������اول جملة من 

أ�شلوب �شهل  ع�شاب ال�ّش������ذّية والطبّية يف ا الأ

متع، اإىل جانب ما احتواه الكتاب من ن�شائح 

وفوائد يف جمال الفالحة وخدمة الب�شاتني، 

)8(
ليفة. وتربية النحل واحليوانات الأ

ال�سحراوية  ال�سياحة  قطب  تطاوين.. 

بتون�ص: 

تعترب منطقة اجلنوب ال�رصقي التون�ش������ي 

التي ت�ش������م ولية تطاوين ف�ش������اء ل�شحراء 

�شا�ش������عة مرت عليها قبائ������ل عديدة وقوافل 

جتارية طيلة قرون ما�ش������ية، وتتميز باآثارها 

اخلال������دة على امت������داد احلق������ب التاريخية 

ال�ش������حيقة، وتعد مدين������ة تطاوين التي يعني 

ا�ش������مها »العيون« مركز هذه املنطقة وتتميز 

بتن������وع ت�شاري�ش������ها، وتنت�������رص يف اأرجائه������ا 

»متاح������ف طبيعية« متكن زواره������ا من روؤية 

أ�ش������كال  املا�ش������ي بعيون احلا�������رص. وترجع ا

احلي������اة الب�رصية يف املنطقة اإىل عهود غابرة 

ثرية التي  وتدل على ذلك عدي������د املواقع الأ

مت اكت�ش������افها يف قلب ال�شحراء مثل »تريت، 

عني الدوك، الدويرات وغمرا�شن« حيث مت 

العثور على مغارات مت ا�ش������تعمالها من قبل 

من �شكنوا هناك قبل امليالد. 

ثرية التي  وتعد املنطقة غني������ة باملعامل الأ

ترج������ع اإىل العه������ود البونيقي������ة كما عرفت 

أن�شاأ فيها  تطاوين احل�شارة الرومانية حيث ا

الرومان عدة من�ش������اآت ذات �ش������بغة دفاعية 

منها احل�شون باأحجام خمتلفة، اأهمها ح�شن 

تاللت وح�ش������ن رمادة وح�ش������ن الفطنا�شية 

اإ�ش������افة اإىل حت�ش������ينات ومن�ش������اآت زراعية 

آثارها  ا و�شدود ومواجل وف�ش������قيات مازالت 

منت�������رصة يف كامل املنطق������ة. وحتفل تطاوين 

�شالمي  بتح�ش������ينات تعود اإىل فرتة الفتح الإ

الذي اأدخل الب������الد يف فرتة رخاء ورفاهية. 

وعلى قمم اجلبال بنى الرببر قراهم متميزين 

بنمط حي������اة خا�س اأملته الظروف املناخية، 

أ�ش������هر هذه القرى »�شنني والدويرات«،  ومن ا

املعروفة مب�ش������اكنها املحف������ورة داخل اجلبل 

أو ما يعرف هنا  أ�ش������طورة »النيام ال�ش������بع« ا وا

�شطورة التي  ب�»الرقود ال�ش������بع«. وح�ش������ب الأ

يتداوله������ا النا�������س يف املنطقة ف������اإن »الرقود 

ال�ش������بع« هم اأ�ش������حاب الكهف الذين وردت 

ق�شتهم يف القراآن الكرمي. 

تق������ع قري������ة الدويرات  أي�ش������اً  ا وهنالك 

امل�ش������هورة مب�ش������جدها ومناظرها الطبيعية 

اجلميل������ة وت�ش������كل �شل�ش������لة جب������ال الظاهر 

باجلنوب التون�ش������ي الناف������ذة الوحيدة التي 

تط������ل عل������ى الرتاكي������ب اجليولوجي������ة التي 

تغطيها رمال ال�ش������حراء وتعت������رب الطبقات 

ال�شخرية املكونة لهذه ال�شل�شلة �شاهداً على 
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ميالد حميط »التيت�������س« منذ اأواخر احلقب 

وىل »260 مليون �شنة«.  اجليولوجية الأ

لرحل������ة  زواره������ا  املنطق������ة  وتدع������و 

ر�س لكت�شاف اأهم  »جيولوجية« يف ذاكرة الأ

ثالثة مواقع خلدها الزمان هنا: �ش������هل بني 

أو بقاي������ا بحر »التيت�������س« واحلواجز  غدير ا

»اجلورا�ش������ية« لوادي الزعفران واأخريا جبل 

أو منتزه »الدينا�شورات«. ففي مدخل  ميرت ا

مدينة غمرا�شن، ويف اإحدى ال�شهول العديدة 

املنت�رصة واملكونة من الر�ش������وبات من الع�رص 

عل������ى، موق������ع يحت������وي على  اجلورا�ش������ي الأ

حي�وانات متحجرة كان������ت حتيا عندما ك�ان 

البحر يغمر ه������ذه الربوع منذ »150« مليون 

�ش������نة وكان املناخ املداري يوف������ر كل �رصوط 

العي�������س والتكاثر له������ذه احليوانات البحرية 

لتكون بهذه الوفرة وهذا التنوع. ويعد �ش������هل 

بني غدير متحف������اً مفتوحاً يف الهواء الطلق 

ن�ش������ان يف التحك������م بالطبيعة  ي������ربز قدرة الإ

والتغلب على ق�ش������اوتها باعتم������اده الفالحة 

م�شدرا للرزق.

كما تكون������ت يف وادي الزعفران العديد 

أ�شا�شا  من احلواجز ال�ش������خرية من املرجان ا

وه������ي ل تزال ظاه������رة يف طبقات احلجارة 

ال�ش������لبة الت������ي بن������ي منها ق�������رص احلدادة، 

وبناءات اأخرى على ال�شفة ال�شمالية لوادي 

الزعفران على �ش������فح الطري������ق الرابط بني 

غمرا�ش������ن وبني خدا�س. ويذكر هذا امل�شهد 

بجزر »البهاما�س«.

وعند خامتة الطريق امللتوية الذي ي�شل 

اإىل جبل ميرت وعل������ى اأعلى قمة هذا اجلبل 

مت العثور على بقايا هذه الزواحف ال�شخمة 

أ�شماك.  وكذلك بقايا متا�ش������يح و�شالحف وا

كلها كانت تعي�س منذ »100« مليون �ش������نة يف 

�شهول غندوانة ال�شا�شعة والتي كانت ت�شقها 

أنه������ار عدي������دة وتغطيها غاب������ات كثيفة كما  ا

�ش������جار املتحجرة.  ت������دل على ذلك جذوع الأ

بحاث متوا�ش������لة يف  وما تزال احلفريات والأ

املنطقة وهي تك�شف كل يوم عن اأ�رصار هذا 

العامل املفقود. 

وعلى بع������د »40 كلم« من تطاوين هيئت 

ال�شحراء مبحمية طبيعية تعد �شاهدا على 

ن�ش������ان يف التغلب على ق�شاوة املناخ  قدرة الإ

ال�ش������حراوي. فكانت حممي������ة »عني دكوك« 

الرئة التي تتنف�������س منها مدن املنطقة وهي 

متتد على م�شاحة »5740 هكتارا« ومهمتها 

احلف������اظ عل������ى املحي������ط وحماية الو�ش������ط 

الطبيعي اإ�ش������افة اإىل تكوين ف�شاء للبحوث 

حول املناطق القاحلة واحلفاظ على التوازن 

الطبيع������ي وبع������ث مناطق خ�������رصاء ومراكز 

ترفيه وبع�س الوحدات ال�شياحية. كما تلعب 

املحمية دورا هام������ا يف احلفاظ على الرثوة 

النباتية واحليوانية ال�شحراوية. 
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وتفتخر تطاوين وم������ا جاورها من مدن 

ب�ش������ناعاتها التقليدي������ة الغني������ة باأنواعه������ا 

أ�شهرها املن�شوجات البدوية ذات  أ�شكالها وا وا

�شا�شية  فقية وهي من احلاجات الأ التقنية الأ

للرحل مثل »اخليمة« اأما من�ش������وجات القرى 

اجلبلية فهي ذات تقنية عمودية مثل »الكليم، 

البخنوق، التعجرية« وهي ت�ش������تخدم لتاأثيث 

أة. وتزيد املن�ش������وجات  املن������زل ولبا�س امل������را

�شكال الرببرية  جمال ورونقا التطريزات والأ

التي تزينها. 

وت�ش������هد املنطق������ة عدي������د التظاه������رات 

واملهرجانات الثقافي������ة اإىل جانب املهرجان 

الدويل للق�ش������ور ال�شحراوية ويعد مهرجان 

لعاب ال�شعبية ببني مهرية من اأهمها وهو  الأ

ينتظ������م يف منطقة بني مه������رية »40 كلم« اإىل 

أبريل من كل عام  ال�رصق من تطاوين يف �شهر ا

أو  لع������اب التي اندثرت ا وتقدم فيه جميع الأ

التي انح�رصت مار�شتها بحكم التطور الذي 

عرفته البالد. 

متثل الق�شور ال�ش������حراوية يف اجلنوب 

التون�شي اأهم الرثوات ال�شياحية وتعد مثالً 

عل������ى عراقة ف������ن املعمار وتف������رده وقد كان 

الربب������ر اأول من اأقاموا هذه الق�ش������ور حني 

ا�شطروا لاللتجاء لروؤو�س اجلبال هربا من 

حملة بني ه������الل وبنوا قراهم وبيوتهم فوق 

قمم اجلبال، حيث يوجد اليوم اأكرث من 150 

ق�رصاً يف تلك املنطقة، مازالت ماثلة للعيان 

غرا�س  وبع�ش������ها اأعيد ترميمه وا�ش������تغل لأ

�ش������ياحية واقت�ش������ادية فق�رص حدادة اأ�شبح 

جانب من كل �شوب  فندقا ياأتيه ال�ش������ياح الأ

نظراً خل�شو�شيته وطبيعة بنائه الفريدة. 

للق�ش������ور  ال������دويل  املهرج������ان  ويع������د 

ال�ش������حراوية اأهم منا�ش������بة ثقافية باملنطقة 

آذار من  وهو تظاهرة تلتئم يف �شهر مار�س/ ا

أي������ام، تعرف بعادات  كل �ش������نة وتدوم ثالثة ا

أبناء اجلن������وب التون�ش������ي. ويقوم  وتقالي������د ا

أيام املهرجان بجولت �شياحية  ال�شياح خالل ا

عدي������دة متكنهم من الط������الع على خمزون 

تطاوين وما حولها من مدن وقرى. وي�شتمتع 

ال�شياح مب�ش������اهدة ما حتفل به املنطقة من 

 )9(
معمار فريد متميز. 

اأغاين اأم كلثوم يف لوحات فنية: 

�شدر للفنان الت�شكيلي العراقي املقيم يف 

بريطانيا علي ح�شني الودي كتاب »اأغاين اأم 

كلثوم يف لوحات فنية«، مزج فيه بني ق�شائد 

أم كلثوم، وبني الفن الت�شكيلي،  وكلمات اأغاين ا

من خالل 30 لوحة فنية ملونة للفنان الودي 

ت�شمنها الكتاب.

أم كلثوم،  وتناول املوؤلف يف كتاب������ه حياة ا

أو »فاطمة اإبراهيم البلتاجي« وهو ا�ش������مها  ا

احلقيقي، عرب ميالدها ون�ش������اأتها، ونزوحها 

اإىل القاهرة، ثم انطالقتها الفنية، ومراحل 
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تاريخه������ا الفن������ي الطويل، وك������ذا اإجنازاتها 

و�ش������مة التي نالتها، ثم كلمات  واجلوائز والأ

أ�ش������هر اأغنياتها، مرتجمة اإىل العديد  30 من ا

جنليزية،  جنبي������ة من بينها: الإ من اللغات الأ

ال�شويدية، اإ�شافة اإىل النوت املو�شيقية لبع�س 

غنيات. هذه الأ

أ�ش������ار ال������ودي اإىل دوافع ومكنونات  وقد ا

وجداني������ة كانت وراء فكرة تخ�شي�ش������ه هذا 

أم كلث������وم ورحلته������ا الفنية  الكت������اب حلي������اة ا

بداعية، والتي �شكلت كما قال يف دواخله  والإ

عوامل كانت حتلق به عالًيا يف ف�ش������اء الروح، 

ف������كان كتابه يف �ش������ياق هذا ال�ش������عور وفاء 

أثر وتاأثري  أم كلثوم م������ن ا واعرتاًفا مب������ا لفن ا

على ذائقته الت�شكيلية واملو�شيقية 

كادميي  وع������ن الكتاب ق������ال الناق������د والأ

أم  : »اأغاين ا
ّ
�شتاذ الدكتور عبد الر�شا علي الأ

 الوّدي على 
ّ
كلثوم التي ج�ّش������دها الفنان علي

نحومِ لوحاٍت ت�شكيلية، مل تكن حماولة ملجاراة 

معنى ال�ش������عر املغنى فح�ش������ب، اإمنا اأ�شفى 

عليها ما اأ�ش������فاه من روؤاه الرمزية الفل�شفية 

عند تلقيه الكلمة املمو�ش������قة حلنًيا، فحاول 

اأن يُظهر امل�ش������كوت عنه فيما وراء ال�ش������عر 

داء، فعك�ش������ت لوحات������ه ما كان  واللح������ن والأ

ي������دور يف وعيه ول وعيه من حواٍر فل�ش������في 

كّونُه توّحُد الكالم بال�شوت الذي ع�شقه منذ 

�شباه، وردده مع ذاته دائًما يف مر�شمه، وحلّه 

وترحال������ه، فال غرو اإذاً اأن يجد القارئ اأكرث 

 الوّدي كما وجدنا، 
ّ
من متعة يف كتاب عل������ي

فهو كتاب متع ميز يف لوحاته الت�ش������كيلية 

الرمزية، وقيمته الفنية، واأمانته املرجعية«.

وعلي ح�شني الودي هو فنان ت�شكيلي من 

مواليد بغداد بالعراق ع������ام 1947م. ويقيم 

حالًي������ا يف بريطانيا، �ش������ارك يف العديد من 

معار�س الفنون الت�شكيلية، كما اأقام معار�شه 

أم������ريكا  ال�شخ�ش������ية يف كل م������ن: الع������راق وا

وال�شويد وبريطانيا، ونال عددا من الدرا�شات 

)10(
وال�شهادات يف الفنون الت�شكيلية.

ق�ساء اإ�سبانيا يدين كاميلو خو�سيه:

�ش������باين حكماً نهائياً  اأ�ش������در الق�شاء الإ

�ش������باين الراح������ل، الفائز  يدي������ن الروائي الإ

بجائ������زة نوب������ل، كاميل������و خو�ش������يه ثيال يف 

الق�شية التي رفعتها الكاتبة ماريا دل كارمن 

دبية من  فورومو�ش������و متهمة ثيال بال�رصقة الأ

اإحدى رواياتها.

�شبانية قد جلاأت اإىل  وكانت الروائية الإ

أدبية من ثيال  ثبات وقوع �رصقة ا الق�ش������اء لإ

أندري�س« التي فاز  يف روايته »�شليب �ش������ان ا

بها بجائزة بالنيتا ع������ام 1994، من روايتها 

»كارم������ن، كارميال، كارميني������ا« التي تقدمت 

أي�ش������ا اإىل نف�س اجلائزة. وراأت حمكمة  بها ا

بر�ش������لونة اأن هناك اأدلة ظاهرة تثبت وقوع 

جنحة �شد امللكية الفكرية.
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ول اأن  وا�شتندت القا�شية على دليلني، الأ

رواية فورمو�شو قد �شلمت اإىل اإدارة اجلائزة 

قب������ل نحو �ش������هرين من تقدم ثي������ال بروايته 

املتهم������ة، والث������اين اأن تقري������ر اخلبري، الذي 

�شباين  دب الإ أ�شتاذ الأ اأعده لوي�س اإيثكيريدو، ا

أنه حدث ن�شخ،  بجامعة بر�شلونة، تو�شل اإىل ا

�ش������لي يف  ولو ب�ش������كل جزئ������ي، من العمل الأ

رواي������ة ثيال الفائ������زة. وراأت القا�ش������ية، بناء 

عل������ى ذلك، اأن رواية اأديب نوبل حتتوى على 

»العديد من الت�شابهات« مع رواية فورمو�شو، 

واأن ثي������ال ح������ول رواية فورمو�ش������و اإىل عمل 

خمتلف جمالياً، وو�ش������ع لها طابعه اخلا�س، 

وفاز باجلائزة نف�شها.

ي�شار اإىل اأن كاميلو خو�شيه ثيال هو اأديب 

و�شاعر اإ�ش������باين ولد عام 1916، وكان كاتباً 

مث������رياً للجدل يف حياته، وحت������ى بعد وفاته 

�شنة 2002، وهو على الرغم من اإ�شداره ما 

أنه متهم ب�رصقة  أثر اأدبي اإل ا يق������رب من مئة ا

اإحدى الروايات التي اأو�ش������لته اإىل املحكمة، 

أنه �رصق روايتها  فقد اّدعت كارمن فورمو�شو ا

»كارم������ن، كارميال، كارمين������ا« ون�رصها حتت 

أنري�س«، مات ول تزال  عنوان »�ش������ليب �شان ا

الق�شية مفتوحة.

حاز خو�ش������يه ثيال على جائزة نوبل �شنة 

1989، وعلى جائ������زة ثربانت�س 1995، التي 

أ�شهر واأهم جائزة اإ�شبانية، ولكنه وقبل  تعد ا

الفوز بها و�ش������فها قائ������اًل: »اإذا مل مينحوين 

جائزة ثربانت�س فهذا يدخل �ش������من التقاليد 

�شبانية، مثلما يقتل اآل كنيدي يف اأمريكا...  الإ

اإنها جائزة مغطاة بالف�شالت«.

واإىل جانب الرواية كتب ثيال يف الق�شة 

دبي والدرا�ش������ات واأدب  وال�ش������عر واملقال الأ

الرح������الت، ويف مقدم������ة ذل������ك »رحلة اإىل 

القري������ة« ويعني بها القرية التي ا�ش������تقر بها 

خرية، وتقع على تخوم العا�شمة  أيامه الأ يف ا

مدريد، وت�شتمد ا�شمها من اللغة العربية. 

�ش������بانية بيالر  وكانت وزي������رة الثقافة الإ

ديل كا�ش������تيو �رصحت عند وفاة ثيال بقولها: 

أب������رز كتاب  »فقدن������ا من ميكن اأن ن�ش������فه با

اإ�ش������بانيا خالل الن�ش������ف الث������اين من القرن 

الع�رصي������ن، موؤك������دة على حري������ة الفكر لدى 

ثيال، والتي جعلته يهجر ال�ش������ائد �ش������واء يف 

دبي اأو الجتاه ال�شيا�شي، بينما  �ش������لوب الأ الأ

كادميية ال�شويدية عند منحها ثيال  قالت الأ

داب ع������ام 1989 اإنها متنح  جائ������زة نوبل لالآ

دبي  برز �شخ�شية يف التجديد الأ اجلائزة »لأ

�شباين خالل فرتة ما بعد احلرب العاملية  الإ

أدبية مثل  أنواع ا الثانية«، ومار�س ثي������ال عدة ا

)11(
ال�شعر واملقالة اإىل جانب الرواية«.

فنون ع�رَ امليجي يف كتاب:

اأ�ش������در م�رصوع »كلم������ة« للرتجمة التابع 

لهيئ������ة اأبوظبي للثقافة والرتاث كتاباً جديداً 
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بداع« ترجمته مي�ش������ون  بعن������وان: »الفن والإ

جحا و�ش������م �ش������ورا فوتوغرافية يابانية من 

ع�رص ميجي واملعرو�ش������ة يف متحف الفنون 

اجلميلة يف بو�ش������طن، ف�ش������ال عن مقالت 

باأقالم �شبا�ش������تيان دوب�ش������ون واآن ني�شيمورا 

أ. �ش������ارف، وهم نق������اد فنانون  وفريدري������ك ا

متميزون.

تن������اول الكت������اب احلي������اة يف اليابان قبل 

مرباطور ميجي لل�شلطة يف منت�شف  و�شول الإ

القرن التا�ش������ع ع�رص، واإجرائه اإ�ش������الحات 

اأخرجت هذا البلد من عزلته الن�ش������بية اإىل 

خ������ر والتفاعل م������ع العامل  النفت������اح على الآ

اأجمع، كما ي�ش������م الكتاب نبذة عن عمليات 

البناء والتحديث التي �شهدتها اليابان عقب 

تعديل الد�شتور يف عهد ميجي.

ويتح������دث الكت������اب عن تطور �ش������ناعة 

الت�ش������وير يف اليابان يف مدين������ة يوكوهاما، 

التي لعبت دوراً كبرياً يف احت�شان امل�شورين 

جانب بو�ش������فها اأكرب ميناء ياباين حينها،  الأ

أ�شهر امل�شورين  وي�شتعر�س الكتاب م�ش������رية ا

جانب يف القرن التا�شع ع�رص، والذين بني  الأ

أكتافهم جمد هذه ال�شناعة وتطورها،  على ا

كما يعود الف�ش������ل اإليهم يف تعليم اليابانيني 

أتقنوها،  �������رص هذه ال�ش������ناعة الفنية حت������ى ا

وانطبق عليهم القول املاأثور »رب تلميذ فاق 

أ�ش������تاذه«، يحفل الكتاب ب�شور فوتوغرافية  ا

رائع������ة لونه������ا باأيديه������م ر�ش������امون وفنانون 

يابانيون من عرفوا باإخال�ش������هم يف العمل 

واإتقانهم مهنتهم. 

جنليزية  وقد �شدر الكتاب بن�ش������خته الإ

عن متحف بو�ش������طن للفن������ون اجلميلة، وهو 

متحف �ش������هري افتت������ح يف مت������وز 1876، يف 

وىل لتاأ�ش������ي�س الوليات  الذك������رى املئوي������ة الأ

مريكي������ة. وقد بن������ي املتحف يف  املتح������دة الأ

�شاحة كوبلي، وكان ي�شم حينها 5600 عمل 

فني، ثم تو�شع املتحف واأ�شيفت اإليه اأعمال 

فني������ة وحتف قيمة، وت�ش������اعف عدد زواره، 

ويف وقت لحق نقل املتحف اإىل مقره احلايل 

)12(
يف �شارع هانتينجتون يف بو�شطن.

موقع العرب اأونالين  -1

 WW.ARABONLINE.CO.
خبار املوريتانية وكالة الأ  -2

WWW.ALAKHBAR.INFO.
نباء التون�شية وكالة الأ  -3

WWW.AKHBAR.TN.

اإحاالت
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نباء اليمنية »�شباأ« وكالة الأ  -4

WWW.SABANEWS.GOV.YA.
نباء وكالة املغرب العربي لالأ  -5

WWW.MAP.CO.MA.
نباء الليبية »جاما » وكالة الأ  -6

 WWW. JAMAHIRIYANEWS.COM.
�شبكة املعلومات العربية املحيط  -7

WWW.MOHEET.COM.
موقع القناة  -8

WWW.ALQANAT.COM.
موقع ن�شيج  -9

WWW.NASEEJ.COM.
10- موقع األف ياء

WWW.ALEFYAA.COM.
11- موقع ميدل اي�شت اأن لين

WWW.MIDDLE-EAST0ONLINE.CO

¥µ
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ندل�س ت������اركاً وراءه بالد  مل يك������ن »عبد الرحم������ن الداخل« ليدخل بالد الأ

آنهم فقط. بل دخلوا بعقولهم  �س������الم بقرا ال�س������ام. ومل يكن ليدخل رجالت الإ

أينما حل اجلميع من العرب وامل�س������لمني، قدموا  وقلوبه������م وجميع موروثهم. وا

هل البالد التي دخلوها ماعرفوه وعا�سوه يف بالدهم. فكانت بالد ال�سام يف  لأ

أم »نحن  أم »املثاقفة املعرفية« ا ندل�س. وهذا ما ي�سمى »حوار احل�سارات« ا الأ

خر« اإىل غري ذلك من الت�س������ميات. هذا الكتاب يجول يف هذا امل�س������مار  والآ

من وجهة نظر �س������احبه. كتاب حت������ت عنوان »التقاليد ال�س������امية يف الديار 

❁

ò
باحث �سوري.

التقاليد ال�شامية

ندل�شية  يف الديار الأ

❁
عر�ض وتقدمي : حممد �سليمان ح�سن
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ندل�س������ية« مل�ؤلفه الباحث امل�ؤرخ والدار�س  الأ

�س������امية الدكت�ر  أمت������ه العربية والإ ل������راث ا

»حممد ر�س�������ان الداية«. الكتاب �سادر عن 

»دار الفكر« بدم�س������ق للع������ام /2010/ ويقع 

يف /135/ �س������فحة من القطع الكبري. نقّدم 

عر�س������اً له مبا يت�س������ق واملعطي������ات املعرفية 

للكتاب.

❁    ❁    ❁

-1-
ع������ّرف جمم������ع اللغ������ة العربي������ة كلم������ة 

)التقاليد( باأنها: العادات املت�ارثة التي يقلد 

فيها اخللف ال�س������لف. وت�ستخدم الكلمة يف 

جمال الراث ال�سعبي، واحلياة الجتماعية. 

وت�س������تخدم يف العم�م ويف اخل�س��������س. من 

ذل������ك كت������اب اإدوارد ل������ن املعن�������ن )عادات 

امل�رصين املحدثن وتقاليدهم(. اأو خا�س������ة 

�سبلة  كما يف كتب: احلمامات واجل�امع والأ

واأعياد املي������اد. وقد وردت عبارة )التقاليد 

ندل�سية  ال�س������امية( يف عدد من الدرا�سات الأ

مثل:/ ليفي بروفن�سال وغريه.

-2-
ندل�س كان  أم������ر العاقة بن ال�س������ام والأ ا

على الدوام خا�ساً جداً:

فقد ا�ستطاع �رصيد ناج من �سي�ف   -1

العبا�ش������يني اأن ي�ش������ل اإىل املغرب ومنها اإىل 

ن�ش������ار ما اأعانه  ندل�������س، واأن يجد من الأ الأ

موية هو »عبد الرحمن  على اإقامة الدولة الأ

بن معاوية بن ه�شام بن عبد امللك بن مروان« 

وامللقب »عبد الرحمن الداخل«.

ق�ش������ى معظم عمره يف تاأ�ش������ي�س   -2

الدولة اجلديدة على املحبة وال�ش������الم. وكم 

كان ي������ود اأن يلتق������ي امل�������رصق باملغ������رب عرب 

اأوروبة.

أر�شى دعائم الدولة اجلديدة على  ا  -3

الر�شوم امل�رصقية ال�شامية.

نق������ل البيئ������ة ال�ش������امية اإىل البيئة   -4

ندل�شية. الأ

نقل عنا�رص التزيني املعماري الفني   -5

ندل�س. من دم�شق اإىل الأ

ندل�س،  كرثة عدد )ال�ش������وام( يف الأ  -6

�شالم يف  وىل من حياة الإ وخا�شة املرحلة الأ

ندل�س. الأ

-3-
الت������ي انتقلت  ال�ش������امية  وهذه التقاليد 

ندل�س ت�������رصُب من موارد  من ال�ش������ام اإىل الأ

متعددة:

كان������ت ال�ش������ام يف ظالل ح�ش������ارة   -1

جدي������دة ولي������دة ذات خ�ش������ائ�س متمي������زة، 

نف�ش������هم معامل  أبناوؤها اأن يجعلوا لأ ا�ش������تطاع ا
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ح�ش������ارة تت�شق مع معامل احل�ش������ارة العربية 

ندل�س. �شالمية يف الأ الإ

كان البع������د اجلغرايف الهائل الذي   -2

ندل�س يذكي يف  يف�ش������ل ال�ش������ام عن بالد الأ

نفو�س الوا�شلني احلنني ويثري ال�شجن. ثم اإن 

آن�ش������وا باملجتمع اجلديد، وا�شتقروا،  النا�س ا

ومت الزواج فيما بني اأطيافهم.

اإىل  بالقيا�������س  ندل�������س  الأ كان������ت   -3

ر�������س البكر. فزرعوها  الوافدين عليها كالأ

مبا جادت به قريحتهم وحملته عقولهم.

أثر مهم  كان لعبد الرحمن الداخل ا  -4

ندل�س.  يف هذا الو�ش������ل املتني بني ال�شام والأ

فه������و يف قمة ال�ش������لطة ويطم������ح اإىل منوذج 

ندل�س. دم�شقي يف الأ

الت�ش������ال الطوي������ل والعمي������ق بني   -5

ندل�س وال�ش������ام خا�ش������ة جع������ل من حركة  الأ

التجارة والتالقح الفكري ما �شاعد على بناء 

ندل�س.  �شالمية يف الأ الدولة الإ

-4-
وعلى م������ّر التاري������خ مّت الربط بني بالد 

ندل�س. من ذلك ما نقله »املقري«  ال�شام والأ

قليم  ندل�س م������ن الإ يف »نف������ح الطي������ب«: »الأ

قاليم، واأعدلها هواًء  ال�ش������امي، وهو خري الأ

وتراباً، واأعذبها ماًء، واأطيبها هواًء وحيواناً 

قاليم..«. ونباتاً، وهو اأو�شط الأ

ندل�س  ندل�ش������ي«: »الأ وقال »البك������ري الأ

�ش������امية يف طيبه������ا وهوائه������ا، مياني������ة يف 

اعتدالها، هندية يف عطرها..«.

حتى اأن امل�شت�رصق الفرن�شي »بروفن�شال« 

مويني  يق������ول: »وينبغ������ي اأن ل نن�ش������ى اأن الأ

باإ�شبانية كانوا من �شاللة �شورية..«.

-5-
كان عبد الرحمن ب������ن معاوية من القلّة 

التي اأفلتت من �ش������يوف امل�ش������ودة العبا�شية 

الذي������ن عملوا على ا�شتئ�ش������ال بن������ي اأمية.. 

ندل�س تعاين من العزلة بعد نهاية  وكان������ت الأ

موية واإغفال الدولة العبا�ش������ية، 
الدول������ة الأ

فعمل عبد الرحمن الداخل على بناء دولته، 

وتنظيم املجتمع فيها، وعلى ت�شجيع التقاليد 
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ندل�س اإىل  ندل�س. وقد ق�شم الأ ال�رصقية يف الأ

)اأكوار( على الن�ش������ق ال�رصق������ي، ومل يغري يف 

ال�شيا�ش������ة القت�ش������ادية. وكان يعتمد نظام 

دارة يف ال������وزارة. واهتمام������ه بالعمران اإذ  الإ

م������وي يف قرطبة. لقد كان  أن�ش������اأ اجلامع الأ ا

ندل�س  اإن�شاء دولة بني مروان اجلديدة يف الأ

اإحياء ونقاًل للدولة من ال�شام يف امل�رصق اإىل 

ندل�س يف املغرب. الأ

-6-
اإمام اأهل ال�ش������ام يف الفقه هو اإمام اأهل 

وزاعي اإمام اأهل ال�ش������ام  ندل�������س. كان الأ الأ

ندل�س..  باإجم������اع املوؤرخني، وكذا يف بالد الأ

وزاع������ي عامل������اً عام������اًل يطبق العلم  وكان الأ

والعمل.. وعلّل بع�س املوؤرخني �شيادة مذهب 

ندل�س اإىل: وزاعي يف الأ الأ

ندل�س كانت  اأن احلياة الدينية يف الأ  -1

متاأثرة ببالد ال�ش������ام، وفيها �ش������يادة املذهب 

وزاعي. الأ

ندل�ش������يني  الأ م������ن  ع������دد  تتلم������ذ   -2

مام مالك يف املدين������ة ونقلوا مذهبه اإىل  لالإ

ندل�س. الأ

ندل�س كانت تغلب  اإن عقلية اأهل الأ  -3

عليها نزعة اأهل احلدي������ث. ولهذا اعتمدوا 

وزاعي. على مذهب الأ

-7-
موية  معروف، م�ش������هور عناية الدولة الأ

�ش������الحات التي جرت  باللغ������ة العربية، والإ

أيامه������م على ترتيب احل������روف الهجائية  يف ا

واإعجامه������ا معروف������ة. وقد عرب������ت الدولة 

موي������ة الدواوين، واأكرث خلف������اء بني اأمية  الأ

نظم ال�ش������عر. وق������د انتقلت ه������ذه التقاليد 

ندل�س. حتى اإن  اللغوي������ة، من ال�ش������ام اإىل الأ

امل�ش������تعربني كان������وا يوؤث������رون ا�ش������تعمال لغة 

أزياءهم ويجتهدون يف  أ�ش������ماءهم وا العرب، وا

�ش������المي يف كل مناحي  اأن ياأخذوا الطابع الإ

ندل�س عاماًل  حياته������م. لقد كان تعري������ب الأ

وا�رص وتنمية العالقات بني  مهماً يف �ش������ّد الأ

ندل�ش������ي الذي تعددت فيه  اأفراد املجتمع الأ

ديان واللهجات املحلية واللغات.  عراق والأ الأ

ندل�ش������ية املفق������ودة موؤلفات  ويف الكت������ب الأ

و�شعت يف تواريخ بني اأمية، وتراجم رجالهم، 

أ�ش������فارهم املخت������ارة، واأخبارهم.  واأخرى يف ا

وكان فيم������ا انتقل مع عبد الرحمن الداخل، 

ندل�س  موية من امل�������رصق اإىل الأ �������رصة الأ والأ

أ�ش������ماء اأجدادهم وكناه������م. اإنها تبني جانباً  ا

من جوان������ب الرتباط املتداخ������ل العنا�رص: 

نف�شياً وعاطفياً ووجدانياً، واإخال�شاً للن�شب 

واإحياء لذكريات اخلالدين ال�شابقني.
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-8-
تب������ني الدرا�ش������ات ولع خلفاء بن������ي اأمية 

يف حرك������ة العمران فا�ش������تحدث معاوية دار 

موي،  اخلالفة. وعّم������ر الوليد امل�ش������جد الأ

وق�رص احل������ري ال�رصقي والغربي له�ش������ام بن 

مويني  عبد املل������ك. وا�ش������تهر يف مب������اين الأ

مر يف بالد  بال�شام: ر�ش������افة ه�شام. وكذا الأ

ندل�������س. فقد بن������وا امل�ش������جد اجلامع يف  الأ

قرطبة، واملرية مدينة اخلليفة عبد الرحمن 

وىل التي نزل  النا�������رص. واملنكب املدين������ة الأ

به������ا عبد الرحمن الداخ������ل ومنها دخل اإىل 

ندل�س. وبلد الوليد وهي املدينة التي تويّف  الأ

فيها كري�شتوف كولومبو�س البحارة الربتغايل 

ال�شهري.

-9-
�شتاذ  بعد رحلته العلمية التي قام بها الأ

فغاين -رحمه اهلل- اإىل اإ�ش������بانيا  �ش������عيد الأ

طفق يقول: »ت�شعر وكاأنك جتول يف القيمرية 

أو �ش������وق �ش������اروجة، اأو يف القن������وات.. وكاأن  ا

ال�ش������كان هناك وم�ش������اكنهم القدمية اأحياء 

دم�شقية، و�شكان دم�شقيون ل يخطئك منهم 

�ش������يء اللهم اإل اللغة..«. لقد كانت العنا�رص 

ندل�س متنوعة من حيث اجلن�س  الب�رصية يف الأ

والعقيدة والثقافة. ومن خالل هذا اخلليط، 

وائتالف معظ������م عنا�رصه، كان الطابع العام 

لل�شكان يظهر ال�شمات امل�رصقية يف التكوين 

�ش������يل و�ش������هامة  الفيزيولوج������ي والك������رم الأ

التعام������ل، والتم�ش������ك بالع������ادات والتقاليد، 

وحب املو�شيقا والغناء.

-10-
و�ش������ط اأول من  كان عب������د الرحم������ن الأ

ندل�س داراً  أمي������ة يف الأ أن�ش������اأ من اأمراء بني ا ا

للط������راز. يف مدين������ة قرطب������ة، وفيها كانت 

مراء واخللف������اء. وهو الذي  تن�ش������ج ثياب الأ

ندل�س، ويتحدث  ا�ش������تكمل فخامة امللك بالأ

وا�شنطن ايرفنج عن روعة اخلطوط والنقو�س 

ختني يف ق�������رص احلمراء. وقد  يف قاع������ة الأ

ندل�س ب�شناعات دم�شقية عدة:  ا�شتهرت الأ

ال�شيوف الدم�شقية، احللي واملعادن الثمينة، 

وال�ش������ناعات الن�شيجية، �ش������ناعة احلرير. 

ندل�شيني بي�شاء اللون. عك�س  وكانت راية الأ

امل�شودة العبا�شية.

-11-
موي يف  أتيح لك اأن تزور امل�ش������جد الأ لو ا

قرطبة، لراأيت يف �ش������حن اجلامع �شجرات 

دم�ش������قية با�ش������قة من الربتق������ال والنارجن. 

�ش������جار التي  وات�ش������عت دائ������رة النباتات والأ

ندل�س: امل�ش������م�س  انتقلت من ال�ش������ام اإىل الأ



ندل�سية التقاليد ال�سامية يف الديار الأ
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والليم������ون والتني والنخيل. وللنخل يف ذاكرة 

عب������د الرحم������ن الداخل الكثري م������ا يذكره 

ببالده قائاًل:

ـــــة مـــثـــلـــي ـــــخـــــل اأنـــــــــــــت غـــــريـــــب يــــــــا ن

هــــــــــل الأ عـــــــن  نـــــائـــــيـــــة  ـــــــغـــــــرب  ال يف 

فـــــابـــــكـــــي وهــــــــــل تـــــبـــــكـــــي مـــكـــبـــ�ـــســـة

عــــلــــى خـــبـــل؟ تـــطـــبـــع  عــــجــــمــــاء ل 

لـــبـــكـــت اإذن  تـــــبـــــكـــــي  اأنـــــــــهـــــــــا  لـــــــــو 

مــــــــــاء الــــــــفــــــــرات ومـــــنـــــبـــــت الــــنــــخــــل

ــــــــــت واأذهـــــــــلـــــــــهـــــــــا ــــــكــــــنــــــهــــــا ذهــــــــــل ل

بــغــ�ــســي بـــنـــي الـــعـــبـــا�ـــص عــــن اأهــــلــــي!

-12-
مري  ونختم عر�ش������نا هذا بن�س �شعري لأ

ال�شعراء اأحمد �شوقي بعنوان »�شقر قري�س: 

عبد الرحمن الداخل«.

اأيــــــــــــــن يــــــــا واحــــــــــــــد مــــــــــــــــروان عـــلـــم

ـــمـــاء عـــقـــاب مـــــن دعـــــــاك الـــ�ـــســـقـــر �ـــس

ــــــــفــــــــرد الــــعــــلــــم رايـــــــــــــة �ــــــرَفــــــهــــــا ال

عـــن وجــــوه الــنــ�ــرَ تــ�ــرَيــف الــنــقــاب

قــلــم اأو  ـــيـــفـــًا  ـــس � جـــــــــردت  اإن  كــــنــــت 

الـــــرقـــــاب دنـــــــت  اأو  لـــــــبـــــــاب  الأ اأبـــــــــت 

عـــلـــمـــا �ـــــــســـــــواه  الــــــنــــــا�ــــــص  راأى  مـــــــا 

اأويـــــــبـــــــ�ـــــــص جلــــــــــة  يف  ــــــــــــــــــــَرم  ُي ل 

اأعـــــــلـــــــى ركـــــــــن الـــــ�ـــــســـــمـــــاك اأّدعـــــــمـــــــا

وتــــــغــــــطــــــى بــــــجــــــنــــــاح الــــــقــــــد�ــــــص؟

قـــــــ�ـــــــرَك املــــــنــــــيــــــة مـــــــــن قــــرطــــبــــة

ـــــري ـــــ�ـــــس امل ولل  واروك  فــــــــيــــــــه 

�ــــــــســــــــدف حــــــــــط عـــــــلـــــــى جـــــــوهـــــــرة

بـــ�ـــســـري نـــــبـــــا�ـــــص  الـــــــدهـــــــر  اأن  بـــــيـــــد 

املــــنــــيــــة لـــــقـــــ�ـــــرَ  ظــــــــــــاًل  يــــــــــــدع  ل 

مـــــــــــــــــــايّن قــــ�ــــســــري! وكــــــــــــذا عـــــمـــــر الأ

كــــــنــــــت �ــــــســــــقــــــرًا قــــــر�ــــــســــــيــــــًا عـــلـــمـــا

ُيــــْرَمــــ�ــــص ل  اإذا  ـــقـــر  الـــ�ـــس عـــلـــى  مـــــا 

الـــعـــظـــمـــا قــــــبــــــور  اأيـــــــــــن  تــــ�ــــســــل  اإن 

ــــفــــ�ــــص.      ن الأ يف  اأو  فـــــــــــــواه  الأ فـــعـــلـــى 
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الثقافــة الـمعــّلبة؟!

�أ�ضارحكم �لقول باأنني كتبت عن مو�ضوع »�لتاريخ �لثقايف« �أكرث من مرة، 

�لبحث  من  حقها  تاأخذ  مل  كثرية  جو�نب  فيه  �أرى  نني  لأ �إليه  �أع��ود  �أن��ا  وه��ا 

�ملعا�رص،  �لعربي  �لفكر  ت�ضكيل  يف  مهمًا  دورً�  يلعب  يز�ل  ل  ن��ه  ولأ و�لدر��ضة، 

�ملت�ضارعة  �ت  �ملتغريرّ ع��امل  يف  منها  نعاين  �لتي  �مل�ضكالت  على  نف�ضه  ويفر�ض 

ونظام »�لقرية �لكونية« و�زدياد �لفردية، و�نعز�ل �لفرد عن ثقافته �لقومية 

وعن هموم وطنه �لثقافية..
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ومتوارثة،  م�ستمرة  باعتبارها  التاريخ، عملية مت�سلة احللقات،  مثل  مثلها،  الثقافة 

بداع الثقايف يف كل جماالته يتاأثر  وثمة عالقة ع�سوية بني الثقافة والتاريخ ال�سيا�سي، فاالإ

دور  اإىل  ال�سلطة  ونظرة  بال�سلطة  املثقفني  املجتمع وعالقة  ال�سائد يف  ال�سيا�سي  بالو�سع 

آرائهم بالن�سبة  الثقافة وهام�ش احلرية املتاح للمثقفني واملبدعني يف التعبري عن اأفكارهم وا

و�ساع وت�سجيل لها يف  و�ساع العامة، فالثقافة يف بع�ش معانيها نتاج وح�سيلة هذه االأ لالأ

بداع الثقايف يف �ستى  الوقت ذاته �سواء اأكان هذا الت�سجيل �رصيحًا اأم رمزيًا، ولكي نفهم االإ

و�ساع واملالب�سات التي الزمت  حاطة بالظروف واالأ مر يقت�سي االإ �سوره وجماالته فاإن االأ

اإنتاجه، مما ي�ستدعي الرجوع اإىل التاريخ ال�سيا�سي، ومن هنا تكمن اأهمية اإتاحة وتوفري 

الوثائق للباحثني والدار�سني لي�ستطيعوا التعّرف على تفا�سيل احلياة الفكرية والثقافية 

واالجتماعية..

الدرا�سات التي كتبت حول هذا املو�سوع كثرية، واأكرثها تطالب ب�رصورة االعرتاف بحق 

التفكري والتعبري عن الفكر ب�ستى الو�سائل املمكنة، وو�سع اأ�س�ش وا�سحة لفهم الرتاث العربي، 

بعد فهمه وحتديثه وك�سف مافيه من جوانب القوة وال�سعف، ومعرفة كيف اأفلحت الثقافة 

ما  بع�ش  ذلك  يكون يف  اأن  ع�سى  وارتقاء..  تقدم  اإليه من  و�سلت  ما  الغربية يف حتقيق 

ي�ساعدنا على اأن نقوم مبثله بالن�سبة للثقافة العربية، وبالتايل بالن�سبة للهوية الثقافية 

العربية، بل وبالن�سبة للكيان العربي ذاته..

حني ننظر اإىل الثقافة العربية املعا�رصة، جند اأن مكوناتها الرئي�سة قد تاأثرت يف ال�سنوات 

نكليزية حققت تو�سعًا هائاًل على  القليلة املا�سية، ب�سكل وا�سح بثقافة العوملة فاللغة االإ

ح�ساب اللغة العربية، وقد اأ�سبحت لغتنا –بكل اأ�سف- يف غربة عن كثري من العلوم املعا�رصة، 

ن�سانية، مما يبني حجم التعّرية  )الطب- احلا�سوب- الهند�سة..( بل وحتى بع�ش العلوم االإ

خرى للثقافة،  التي اأ�سابت هذا املكّون الرئي�ش من مكونات الهوية العربية، اأما املكونات االأ

لب�سة وو�سائل االت�سال بكل  طعمة واالأ العادات واالأ التاأثري على  اأن نالحظ حجم  فيكفي 

اأن مظاهر التهجني يف �ستى جماالت احلياة االجتماعية والفنية  اأنواعها واأ�سكالها، كما 
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والثقافية، اأ�ضبحت �ضمة اأ�ضا�ضية يف حياة النا�ص، وهذا بطبيعة احلال كان له اأثره الكبري يف 

طرق التفكري ومرتكزات الهوية العربية.. وهكذا يتم ب�ضورة مت�ضارعة تعميم قانون ال�ضوق 

على الثقافة وموادها التي تتحول �ضيئًا ف�ضيئًا اإىل �ضلعة كبقية ال�ضلع، ويتم اإحلاق ميادين 

الثقافة والفن والريا�ضة واملو�ضيقى وامل�رسح والرتاث بنظام »ال�ضوق املعمم« اأي بقانون العر�ص 

والطلب، فال�ضمة العامة اجلديدة للع�رس احلايل ح�ضب تعبري اأحد العلماء هي: »الت�ضليع 

رواح، للطبيعة والثقافة« وهكذا اأ�ضبحت الثقافة يف  ج�ضام والأ �ضياء، لالأ املعمم للكلمات والأ

زمن العوملة، ب�ضاعة خا�ضعة للعر�ص والطلب، كبقية الب�ضائع ال�ضتهالكية.. لقد تخّلت 

امل�ضتوردة من  املعّلبة  ال�ضامية، للثقافة  النبيلة،  عن دورها وم�ضمونها واأهدافها وغاياتها 

�ضواق ال�ضتهالكية، وخملفات الب�ضائع الكا�ضدة، وحتّولت من �ضيء نقروؤه ون�ضمعه  ركام الأ

اإىل �ضيء ن�ضتخدمه ون�ضتهلكه!! وهنا تكمن امل�ضكلة..
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